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!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Secrêtário de 
Agricultura do Estado da Bahia 

- N., 168j83,- encaininhando os 
documentos solicitados pela Co
missão de Constituição e_ Justiça 
para exame do Ofício S/6/80, em 
que o Governador do Estado da 
Bahia solicita autorização do Sena
do Federal para alienar terras 
públicas daquele Estado à socieda
de "Fazendas Reunidas Santa Ma
ria Ltda'. 

1.2.2 - leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 

235/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson ~~rneiro, que dispõe sobre 

SUMÃRIO 
retributação 'de medicamentos e 
produtos farmacêuticos, -nos casos 
de _remarcação ilegal. 

1.2.3- DiscursoS do Expedi~nte 

SENADOR GALVÀOMODES
TO- Necessidãde_diJ)articipação 
de todos os segmentos da socieôade 
em prol do engrandecimento da 
Nação brasileira. Propósitos que 
animam S. Ex~ no desempenho dÓ 
mandato de Senador da República, 
conferido pelo povo do Estado de 
Rondônia. 

SENADOR ALBERTO SILVA 
- Considerações sobre a proble
mática nordestina. 

· 1.2.4 - Requerimento 

N9 781/83, do Senador Virgílio 
Távora, solicitando urgência para 

_o Projeto de Lei da Câmara n'? 
54/83. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
79/S I (n9 3.247/80, na Casa de ori
gem), qu~ disp~e sobre a obrigato~_ 
{i_eáidi- de apli~ação em projetas 

SENADOR NELSON .CARNE/- - e,SpeCífTccls dOs créditos e financia-
Ra- Decisão do Sr. Ministro do mentos de organismos governa-
Trabalho em anular o concurso mentais e daqueles provenientes de 
realizado para Fiscal do Trabalho. mcentivos fiscais. Votação adiada 
Apelo ao GOverno Fed~raJ em fa.. por falta de quorum, 
vor da majoração dos vencimentos __ - Projeto de Lei da Câmara n9 
dos integ_rantes da J~.1inistéria 51/83 (n9 88/79, na Casa de ori-

-Público do País. gem), que revigora. com nova re: 

SEÇÃO 11 

SÁBÁDO, 17 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 154ª Sessão, 
em 16 de setembro de 1983 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Lenoir Vargas 

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

Raimundo Parente - Gaivão Modesto - Odacir 
Soares -Alexandre Costa -Alberto Silva- Helvidio 
Nunes- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto 
-Humberto Lucena- Nilo Coelho- Guilherme Pal
meira - Lourival Baptísta - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães__..., Moacyr Dalla- Itamar Franco- Bene
dito Ferreira- José Fragelli- Marcelo Mira-nda- Af
fonso Camargo- Ãlvaro Diãs- Lenoir Vargas- Pe
dro Simon - Octavío Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.. 

Sob a proteção de Deus inciamos no-ssos trabalhos. 
O Sr. 1 q-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E !ido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Secretário de Agricultura do 

Estado da Babia 

N? 768/83, de 31 de- agosto último, encaminhando os 
documentos solicitados pela Comissão de Constituição e 
Justiça para exame do Ofício S/6/80, em que o Governa~ 
dor do Estado da Bahia·solicita autorízação do Senado 
Federal para alienar terras públicas daqu~le Estado à so
ciedade "Fazendas reunidas Santa Maria Ltda". 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te \ldo vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l'i'
Secretário. 



4I32 Sábado I7 DIÁRIO DO CQNGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Setembro de I983 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Oiretor-Geral__do Senado_ Fed~r,al 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

dação, o art. 278 da ConsDlidação 
das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto~lei n<?_ 5,452,_-de-l'? de 
maio de 1943, dispondo sobre a 
jornada de trabalho dos estivado
res. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n? 
150/82 (n' 3.826/80, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao 
art. 461 da C00$0\Ldação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~" 5.452, de li" de maio 
de 1943. Votação adiada por faltâ 
de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislati
vo nl' 36/81 (nl' 99/81, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o 
ato do Conselho Monetário Naçip
nal que autoriZQU _~missões àdicio~ 
nais de papel-moeda em 1980, atê_ o 
limite de CrS 70.000.000.000,00, na 
forma da le_gislação em vigor. V o~ 
taçào adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do_ Senado n9 
152/82- Complementar, de auto~ 
ria do Senad_or Itamar Franco, que 
veda a instituição ·ou ril.ajo"rada de 
tributo por Decreto-lei, e dá outras 
providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto _de lei do _Senado n'i' 
203/82, de aUloi'ia do Senador Nel
son Carneiro, r_evogando dispositi
vos da Lei n'i' 7 .O 16, de 23 d~ agosto 
de 1982, que dispõe sobre a rever-
são para cargos integrantes do Pla
no de Classificação instituído pela 
Lei n'i' 5.645, de 1970. Votação adia
da por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 
280/80, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar tribunais 
com jurisdição-em tOdo o_território 

nacional. Votaçà() adiada por falta 
de quorum. · -

-·Projeto -ae Lei ~do Senado n'i' 
21/83, de autoria do Senador Hen
rique- Santi\lo, que dispõe sobre a 
redução do preco do álcool para 
venda a proprietários de veículos 
cte aluguel empregados ·no- trans
porte individual de passage"iros, 
mediante subsídio, nas condições 
que especifica, DiscUssão sobresta
da por falta de quorum, para vo
ta~ão do Requerimento n<:> 775/83. 

1.4- DISCURSOS APÓS À 
ORDEM DODJA 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃEs--_ SugeSTão coffi VistaS a-
propiCiar aos Si-S.- Parlamentares, 
meios necessários para d cumpri
mento de dispositivo COnstitucio
nal, que dispõe sobre a fiscalização 
dos atas do Poder Executivo. 

SENADOR ÁLVARO DIAS
Irregularidades que estariam ocor
rendo na liberação de recursos do 
PROV ÃRZEAS, l;':m detrimento 
dos agricultores do Pals. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
-..:.. -6ecreto··-baiXad_O-pelo Senhor 
Presidente da Rephblica, fixando a 
prod~Üvidãde :z-ero para efeito de
neSociações- salariais. Assinatura 
pelo Brasil da terceira carta de in
ten9ões,CáffiO parte do acordo fir
mado com o FundO MorietáriO In
ternacional. 

SENADOR PASSOS PORTO 
- Apelo ao Sr. Ministro dos 
Transportes Oo sentido -da- retoma
da da co_nstrução do Porto de Ser
gipe, pelos fªtos q~e menciona. 
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SENADOR BENEDITO FER
REIRA - Distorções- da política 
governamental desenvolvida nas 
últimas décadas, com relação ao se
tor agropecuário do País. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Atua_cão _desenvolvida pelo 
V ice-Presidente Aureliano Chaves, 
quando no exercício da Presidência 
da República. ' -

SENADOR HELVIDIO NU
NES - Discurso proferido pelo 
Governador Hugo Napoleão no 
plenário da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE. 

SENADOR MOACYR DALLA 
-Atentados à bomba ao "Jornal 
da Cidade" de Vitória e no M unicí
pio de Cariacica no Estado do~-
Espírito Santo. . 

!.5 -DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DJSCURSOS PROFERI
DOS EM SESSÕES ANTERIO
RES 

Do Sr. Dinarte Mariz, pronun
ciado na sessão de JJ-9-83. 

Do Sr. Humberto Lucena, pro
nunciado nã sessão de 15-9-83, 

Do Sr. José Líns, pronunciado 
na sessão de 15-9-83. 

Do Sr. Marco Macíel, pronun
ciado na sessão de t 5-9-SJ 

3 - MESA DIRETORA 

4 - LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

:t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 235, DE 1983 

Dispõe sobre a retributação de medicamenfos e 
produtos farmacêuticos, nos casos de remarcação ile
gal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ['i' Sem prejuízo das sanções em vigor, toda_vez 
que a fiscalização competente constatar remarcação ile
gal nos preços dos medicamentos e outro~ produtos ven
didos em farmácias e estabelecimentos similares, farâ 
imediata e circunstanciada CÇ)municaçào ao fisco para 
que esse imponha tributo sobre as diferenÇas apuradas. 

Art. 2'i' O Poder Executivo regulamentará esta. lei 
dentro do prazo de sessenta (60) dias. 

Art. 3Q Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Acolho, com a apresentação deste projeto de lei à con
sideração da Casa, sugestão do Sr. Kurt Budberg, resi
dente em Mata de São João, Est~do da Bahia, para 
quem o Ministério e as Secretarias de Fazenda dos Esta
dos estão sendo lesados, diariamente, em milhões e mi
lhões de cruzeiros pela prática da remarcação em remé
dios e demais produtos vendidos em farmácias e estabe
lecimentos comerciais similares. 

Com efeito, os medicamentos e demais produtos far
macêutíc_os têm, ao serem adquiridos pela farmácia, fixa
dos os seus preços "de fabricação" e d~. "vt;nda ao con
sumidor". Os tributos (IPI; ICM, particularmente) são, 
evidentemente, impostos com base em tais preços que, 
uma vez remarcados ílegalmente, apenas fazem aumen
tar o lucro do comércio farmacêutico, sem que o fisço 
participe da elevação do respectivo valor. 

O projeto visa ser uma solução prática para o proble
ma apontado. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 19~3. -Nelson 
Carneiro. 

{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia e de Finanças) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às ~missões competen-
tes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Galyào Modes-

to. 



Setembro de 1983 

O SR. GAL VÃO MODESTO (PDS- RO. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Meu ingresso nesta ca-sa-, eterna guardià dos predica
dos democráticos e da estabilidade política de nossa Pá
tria, se de um lado guarda a humildade própria dos que 
iniciam uma nova jornada em sua vida pública, do outro 
reveste-se da autoridade legítima dos votos recebidos, 
que representam a confiança em rriim depositada pela 
gente de minha Terra e me compele ao elevado prop~sito 
e à grande responsabilidade de hCrri-servir ao_mell Estado 
e à minha Pátria. -

É com respeito, apreço e admiração que, neste mo
mento histórico de minha vida, dirijo-nle Pela primeira· 
vez, a Vossas Excelências. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, 
Vejo com certa angústia, a as"púeza do momentÕ :rla~ 

cional. 
A difícil situação da economia sUgere dificUldades de 

toda ordem para os brasileiros. Nesta hora impõ~se a 
união de toda a sociedade na busca -de soluções que me~ 
lhor interessem à Pâtria. 

Acredito que não saireriioS da áise sinão pelo com· 
prometimento integral de-nossas vontades, dÓ-nOSso po~ 
der de barganha, de nossa inteligência e capacidade de 
trabalho. 

Não faz muito, Õ PreSidente JÕão. Figueiredo ~~~cla
mou a Nação para uma trégua. A trégua recomenda re
fle~ões e impõe entendimentos. Não pode ser u~!~te~l 
arque depende de diálogo. -E- O diálogo, embora admita 
posições divergentes, deve buscar a convergên_~ dos 
desígnios maiores de nossa_ Pátr1ã~ - · 

A trégua deve ser entendida, tanto no campo pol,ítico, 
como no campo econômiCo. 

No campo político, urge buscar a co-nvergência estabi
lizadora das ações e palavras que visem a consolidação 
do processo de recuperação democrática do nosso rars. 

Hoje,_mais do ontem, a equidistância-doS extreffios é 
recomendada para a indispi::nsãvel maturação do projeto 
de abertura. A negociação é um imperativo social e poli
tico. O caminho do entendimento é sempre o melhor, 
embora muitas vezes o mais árduo. Há de ~e ter P?-Ciên~ 
cia,- incltisíve, com: -os ·mais exaltados, relevando even
tuais extremismos, põrq ue a importância e a grandeza-do 
momento político que estamos vivendo e o nosso C(!J!I

promisso com o futuro a issO" tUdo supera e subjuga. 
Iniciei minba c::ifreirã -pOHilCa nUma-êPOca de trans~ 

cendental significação históricá. O PaíS at~~ge_sua nof
malidade política e, gradativamente, vai-Se co-mpletando 
o arcabouço indispensável à sua plenitude democrática. 

Mérito do eminente Presidente João Figueiredo que, 
respaldado nos legítimos ã.nseios e reclamos __ da socieda
de brasileira, está cumprindO com tenacidade e perseve
rança o projeto de abertura, que outro titulo não poderia 
ter que não fosse o de .. hei de fazer deste País uma De
mocracia". 

Acredito ter o Presidente assentado as bases para o 
diálogo, para a convivência política, para o entendimen
to e para a negociação. 

Cumpre a todos estes mesmos propósitos, que trans~ 
cendem à vontade e ao peculiar interesse lndivi~ual, por~ 
quanto dignificam o momento atual e representam a úni
ca maneira de legarmos aos nossos fllhos um país em que 
a prática democrática seja, ao mesmo tempo, meio e fim, 
através da qual um povo cresce e se desenvolve livre e so~ 
berano. 

Sabemos todos que o processo democrático não está 
esgotado e nem se esgota, porque perene. Evolui sempre 
no sentido dos anseios sociais e dis aspirações políticas 
de nossa gente. 

Não tenho dúvidas de que estamos no caminho certo e 
dele não nos afastaremos, porque essa é a Vontade nado~ 
nal. 

_QlÁR~O !:)?.~Ol'JGRESSO NAClqNAL(Seção II) 

-Sr~Pfesiden_te, Srs. Serjadores: 
No campo económico é hora de abrir espaços- para a 

discus_são -dos relevantes problemas nacionais em busca 
das soluções que m!'lis aproveitem ao Brasi!, uma nação 
jOvem, que por ser jovem é uma nação impaciente. 

É num momento de crise que um povo mostra seu ta
lento e ~_seu valor. Há um projeto nacional a reclamar a 
p-resença de todos nós. 

Um projeto que interessa a 130 milhõ_es de pessoas e 
qUe em -seU iiome dé-Ve ser- pensado, discutido e transfor~ 
mado em_ ações concretas de ~egurança e de justiça so-

Vem a propósito a leitura do manifesto do nosso Par~ 
tido, por Ocasião de sua fundação, do qual dois itens 
tomo·a_!iberda_de de transcrever: 

"Nossa época exige córtetivÓs eStfatégicoS e--táiícos 
para atender ao desejo de reformas que firmem as insti~ 
tuições republicanas e federativas, promovam o desen
vo!Vimeltto Seril desfigurar o perfil histórico _da -Nação, 
garantam as liberdades civis, os direitos humanos e a 
harmoniá dos diversos setores da população. 

Reformas que enfrentarão de modo corajoso e realista 
Os graves problemas do uso da terra, do êxodo rural da 
convivência urbana, da segurança pública, da habitação 
popular; da educação, da s·aúde, da previ~ência, das mi

iiõ:dãs .saCi3ís;··da distribuição de renda, da defesa do 
·consumidor, da preservação da natureza, da qualidade 
da vida, da pesquisa e criação da tecnologia nacional, da 
exploração de recursos minerais, da democratização dos 
bens culturais". 

Esses, os pressupostos do grande projeto naciõnal que 
dev~m orientar nossas discussões em proveito do Brasil e 
dos brasileiros. 

Há de se retomar o caminho das propostas contidas 
no Manifesto_ de 1.980, por capazes de atender ao recla
mo maior de nossa sociedade. 

Não obstante. seja absolutame~te indispensável o 
equilíbrio e o ajustatpento do setor_ externo da economia 

-nacional, o equilíbrio e o ajustamento do setor interno é 
decisivo para o bem~estar e para· a segurança dos brasi
Jeiros.._Um_n_ã__o_pode e não deve prescindir o outrO, por~ 

_,.quanta: ~stão extremamente vinculados. 

O Brasil apostou no seu projeto Q~ clel!~nvolvimento. 
. N_ãa_fora os traumas havidos, decerto a situação atual 

seria bem diferente. 
_Mas vieram as crises ou choques, seja Cjuirf'or a opção 

semântica q-ue se prefira, e o projeto Brasil foi seriamente 
avariado e desviado do seu curso originaL ~este o fato 
concreto, é este o problema que está a p;clamar a_ partici
Pação de todos os ~e,Sment9s representativos da socie9a~ 
de bfasíieira. 
- Discutir a crise, antes de ser um privilégiO, ê uma obri

gação de todos que_ temos responsabilidades neste país. 
Mas discutir sem prê::conduções ou preconceitos, com 

-espíritos desarmados e prontos a contribuir, sem a preo
cupação de achar erros ou apontar culpados, mas com o 
grande propósito de prestar um elevado serviço à Nação. 

Porque da sohrção deste problema depende o empre
go, o alimento, a saúde, a educação, a habitação e a se
gurança de milhões de brasileir_os e, o que é mais impor

= tante, depende a própria estabilidade política e social do 
Brasil. 

É sensato refletir s_o_bre_o que representam 130 milhões 
de pessoas, pressionando o mercado em todos os senti~ 
dos e direções. Aí, no meu entendimento, a grande prio~ 

rídiCfe naciOna). 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 6 ·de agosto_ último 

inserilHe, par!! semPre, nas páginas da hiStória de Ron~ 
dônia e -será, sempre, _uma de suas datas'mais signifi_cati~ .. 
vas. 

Ao promulgar a Constituição do Estado de Rondônia, 
a Assembléia Constituinte, imediatamente Legislativa, 
complementou o processo de institucionalizaçfu:> do Es-

Sábado ,17 4U3 

tado, alirihando ao lado dos Poderes Executivo e: Judi~ 
ciário, a· Poder Legislativo.. . . 

Naquele instante memorável, Rondônia assumiu de 
forma plena sua condiç_ão de Estado. 

Os vinte e quatro valorosos constituintes que, pão me~ 
díndo esforços e nem sacrifícios, tiveram a históricá é ú
nica oportunidade de fazer uma Constituição, terão seus 
nOJl!eS i_ndelevelme_nte inscritos no presente e no futuro 

Aa nossa terra. Sempre que rebuscarmos a· História do_ 
Estado, lá encontraremos o Bianco, o Zuca, o Aragão_, o_ 

_Piana, o Ângelo Angelin, o Walderedo, o Badocha, o 
Amizael, o Jac_ob Atalla, o Tomás Correia, o Amir Lan
do, o Arnaldo Martins, o Sérgio Carmiilatto, O Clote;r, o 
Francisco Nogueira, o GemivaÚlo,- o Heitor Çosta, o 
João Dias, o José do P:rado, o Jô Sato, o Manoel M_es· 
sias, o Mârvei Falcão, o Sadraque Moniz e o Silvernani, 
esses valorosos ara-utos da democracia e de uma nova or~ 
dem _eolít_i~a ~IT! ___ meu _Esla.do. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex' u~ aparte? 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Pois não, ouço o 
aparte de V. Ex~ 

O Sr. Passos Pôrto-- Nobre Senador Gaivão Modes-
to, no i~Stante em que V. Ex~ estréia na tribuna do Sena
do, depois do sufrãgio recebido do mais novo Estado da 
Federação, gostaria .de inserir no --seu discurso a minha 
saudação, saudação de um seu colega e amigo que co~ 
nheceu o seu esforço em Jav.or do novo .Estado de Ron~ 
dónía,_ Servidor do INCRA dos mais capazes, a sua 
obra, naquele EStado, lhe mereceu, por certo, o reconhe# 
cimento do povo· de Rondõni~ no instante da sua eman~ 
cípação. Pa:rtanto, V. Ex:~. que é uinjovem Senador e que 
vem do mais jovem Estado da Feder3.ção, cheio da con~ 
fiança de quem sendo autor e testemunha deste instante 
de transição da vída política brasil_çira, ninguêm mais do 
que V_ Ex'- encarna as esperanças da nossa Pâtria.- Por· 
tanto, receba a minh.a saudação e os meus votos para que 
continue. ao longo do seu mandato, representando, 
como tem feito, os melhores interesses do novo Estado 
de Rondônia. 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Muito obrigado a V. 
Ex:•, nobre Senador Passos Pôrto. O seu aparte enriquece 
o nosso pronunciamento e agradecemos os elogios feitos 
à nossa pessoa. Realmente,_ nós não o merecemos, mas 
servidor público que -fom-9s, há 15 anos, dedicamos todo 
o nosso trabalho ao setor agrícola, princip3.lmente. em 
áreas de colonização; nessas áreas pioneiras do nosso 
imenso Brasil. Muito obrigado pelo seu aparte. 

O Sr. Marcelo Miranda- V. 'Ex.• me·concede um 
aparte? 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Pois não, nobre Se-. 
nador Marcelo Miranda. 

O Sr. Marcelo Miranda - Nobre Senador Gaivão 
Modesto, quando V. Ex• ocupa a Tribuna desta Casa, 
em nome de seu Êstado, Rondônia, eu retornaria ao 
priitCípiÕ de nosso con_hecimento, quaOd9 V. E~~. à fren
te do INCRA, iniciou, ~o Sul do nosso Estado de Mato 
Grosso do Sul, uma colonização que é uma das mais 
promissoras que o INCRA pôde realizar por esse Brasil 
afora. Hoje conheço muito do seu Estado de Rondônia, 
poderia dizer que o conheço de Sul a :Norte, d~ Leste a 
Oeste. E, como. em Mato Grosso do Sul, também em 
Rondônia nós podemos vefificar a eficiencia da sua ges
tão frente ao I~CRA naque_le_Estado_. E uma prova con
tundente foi a expressiva vitória que V. Exf teve em Ron
dônia, reconll:ecimen~o dç povo daquela terra pelos ser
_viços prestadO~_ a_ este EStãdO, que nasceu no dia 6 de 
agosto~ com a Constituição. V. Ex~ diz mu_it_o bem da~ 

queles que lutam e trabalham, brasíleiros como nós. e 
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que para lá emigraram, como também em outros Esta
dos e em outras épocas, e ainda hoje emigfam- para po
der,juntamente com aqueles que lá iniciaram um ttaba
lho, ex.ecutar o d~nvolvimento do Estado de Rondô
nia. Rondônia é um Estado rico, Rondônia é um Estado 
que precisa do apoio do Governo l:lrasileiro. Poderá ser 
um Estado, no futuro, a dar ao Brasil um potencia( fi
nanceiro enortD.e;devido ao seu setor económico, de' cul
turas perenes, como ·as ca!>os -do çafé, do- cacau e da s§}

ringa. São riquezas que nenhum outro Estado brasileiro 
tem. Esses três produtos junfoS, tenho certeza, darão a 
Rondônia a pujança- e- o desenVolvimento_ qt~,e ~o_Q~s que 
lá habitam desejam. V, Ex•, ao lado da Bancada de Roi:!· 
dônia, tem nesta -casa-um dever, além da defesa do seu 
Estado, de mostrar ao povo brasileiro o que o Estado de 
Rondônia representa para o desenvolvimento do nosSO 
querido País. Muito obrigado.-

O SR. GALVÃO MODESTO - Muito obrigado 
pelo aparte, nobre Senador Marcelo Mífandã. Nós que 
jã o conheCíamos- do nos~o ~tado ~e Qrigel!'_• ~ato 
Grosso do Sul, sa9.el'!lOS do ~eu valor_ como homem_ de 
realizações, de luta pela normalização-do processo de
mocrãtico do nosso País. Nós estamos convivendo num 
novo Estado, levando todo o nosso esforço em busca_ de 
dias melhores para aquela região. Na seqüênciá do nosso 
pronunciamento vamos concretizar aquilo que V. Ex~ 
expôs no seu_ aparte, como uma prova de que toda a clas
se-politica de Rondônia está apreensiva com o destino 
desse Estado, de uma potencialidade imensaJ_mas que 
necessita com urgência de uma definição em sua estrutu
ra e nas suas diretrizes para que ele possa coroar ~;s~e 
processo de ocupação iniciado em 1970. 

Rondônia é um Estado novo e nova é a sua c1asse polí
tica. Uma classe que quer, deseja e precisa ·âe espaço 
para crescer e frutifica-r. 

Essa nova classe, desse noyo_Es,tado, deseja e quer par
ticipai~ Participar porque, responsável, não se exclUe ·da 
responsabilidade de gerir e de_ int_erferir nos destinos do 
Estado que viu nascer e contribuiu e contribue para que 
Rondônia esteja à altura dos reclamos e ansej.os de sua 
gente. ___ _ 

Nós, que represent;mos-0 povo e-o=-Estado, viemos 
para ficar. Somos portad_ores d~ um crédito de confianÇa 
que nos confere enorme, responsabilidade de fazer, d~ 
não se omitir e de, efetivamente, pugnar pelo engrandeci-
_mento çl_()_~~ªºº -~_p_el~ b~l!l __ est_a_r __ de ~o~sa gent~_, ___ _ 

Permita-me o ilustre Presidente Safney~- parã ·r-egiO!li--., 
lizar uma de suas exportações, na réplica a Ulysses: 

"Façamos política, porque fora dela o Estado 
não encontrarã os caminhos de sua grandeza." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sim, o que estamos q-ue~ 
çendo fazer, o que desejamos fazer, em Rondônia, a 
exemplo do que acontece nos demais Estados., da_ feQe
raç~o, é política, na melhor acepção da palavra, se-m -me
diocridade ou sul;lserviênçia_, O) a_!> _ _çom grandeza, altruís-
mo e dignidade. · 

Lamentavelmente, este des~jo de PartiCipar; eStâ "ne
cessidade de ficar; e esta vontade de reaiiza-r nãó tem sido 
suficii!nterilente compreendida provocando sérias div~r· 
gênclas ·entre a classe política e- o executivo _estaQ.Ual_. 

Taxam-nos, sem razão, de ingratos; prejudicando sem 
que motivos eXi~am ou tenham existido, dissemlnaricio a 
irl.tng-ã;- com o ~i:ltlico escopo de indispor e de provocar 
um malestar qo:t~· não serve nem ao meu Estado e, muito 
menos, ao meu. l;taís. 

CometeU-se o extremo de tentar indisp~r a mai~ia 
dos parlamentares de Rond-ônia, no_ Ca:rigresso Nado
na!. contra o ilustre e estirnado MiriíSi"ró-Andreazza, a 
quem muito deve nosso Estado e nossa gente e por queni 
temos creditado nossa estima, admiração e confiança, 

Não seremos nós, que tivemos a honra de acompanhar 
o Minístro desde que Rondônia, ainda Terriióiic?, _so-
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nhava em ser Estado e que testemunhamos o esforço e o 
empenho do Sr. Mário David Andreazza para que o so
nho se tornasse realidade, que iríamos _agOra, ignorar 
este feito e desConsiderar um de seus principais autores. 

Tenho ceiteza que a gra-ndeza de espírito do Ministro 
AridreaZza, Prontam_ente ·rechaÇou aquela indesejável 
in"R:lãttva. 

Chega-se ao absurdo de tentar colocar a opinião 
p11blica contra a classe política, usando-se a fuesnia -téc
nica de "vítima e ingratos", prOcurando difuttdir a idéia 
de qüe tudo seria melhor se esta não existisse. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• Um aparte, 
nobre Sena_óor Gaivão Modesto'! 

O SR. GAL VÃO MODEsTO-.:.::: Pois não, OO:bre Se
nadOr Odacir Soares. 

- -cf Sr. Od8cir Soares - Senador Gaivão Modesto, 
queríamos associar-nos a V. Ex.' nesta tarde1 e antes de 
tudo, saudar a presença de V. E:v na tribuna do Senado 
Federal c_qmo um dos mais legítimos e autênticos repre

_sentanteS -d_9 povo de Rondôniã--Oe:Sta Cã.sa, e lamentar, 
coma_V, Ex.~ está lamentando, que o Governador doEs
tado de Ronciónia ainda não tenha compreendido que o 
Brasil vive nov~s tempos, que o Governador não tenha 
compreendido que Rondônia deixou de _ser um T_erri
tório Federal para ser um Estado autonômo d_a Fede
ração brasileira, integrado por três Poderes que são o 
Poder Executivo, o Poder Legislativo· e o Poder Judi
ciário. Lamentar, porque as mesmas responsabilidades 
do Poder Executivo são tanlbérh_as _nc;>ssas respc:J:~Sabili
dades como legisladores. Se ganhamos as eleições em 
Rondônia, e particularmente se o riosso Piutido ganhou 
as eleições ern_Rondônia, esse fató se deve ã particiPação 
integral da classe poHtica no processo eleitoral. A vitória 
pertenceu a todos nós e também a~o Presidente Figueire
dõ, responsâvel maior pela criação do nosso Estado. 
Mas nós queríamos lamentar, como V. Ex• está lamen
tando, que o Governador nomeac;lo do Estado de Ron

-dônia Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, não tenha se 
apercebido de que vivemos no País novos tempos e em 
Ron_dõnia também se vive novos tempos, que são os tem
pos da convivência harmónica da sociedade rondoniense 
com as suas elites dirigentes. Queríarilos cumprimentar 
V. Ex.t, Para dizer que nós estamos solidários com V. Ex• 
nessa luta para democratizar o Estado de Rondônia e 
permitir que o s_eu povo possa beneficiar-se dos novos 
J~m_J!os_x~rre:s~ry_t!l:d_os __ pela_ --~-o~_s~ _ a_ut~no_m_ia _polí~~~~
Ontem, como sabe V. Ex~. estivemos coffi o PrciSiOente 
João Figueiredo; na segUnda-feira desta sem-ana estive
mos com o Ministro Mário Ahdreazza, pata reclamar 
exatarnente 'e para exigir das autoridades superiores do 

· País que o Governador do Estado de Rondônia tr!J.te de 
forma cordial e cavalheiresca a classe política. Porque o 
que está_ vü·ificarido em nosso Estado, como V. Exf. bem 
sabe, é uma agressão continuada e permanente do Go
Vernador nomeado, contra a classe política do Estado de 
Rondônia, do Vereador aos Senadores. Por isso eu que
ria congratular-me com V. Ex•, pela atualidade de s_eu 

-discurso e pela coragem com que V. Ex• está traZendo ao 
conhecimento do Congresso Nacional, do Senado Fede
ral e de todo o País estas anormalidades que, ao con
trário do· que ocorre no resto do Pais e ao contrário do 
cJUe c)uet o Presidente da República, se repete no dia-a. 
dia do nosso Es~ado e se repete lamentavelmente. Para
béns a V. Ex• 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Obrigado, nobre Se
naOorOdacir Soares, companheiro de luta de nosso Es

-taôo: Seu. aparte realmente ehtiqUece o nosso discurso, 
altâs complementa, em certo_ sentido; ·algumas colo
éa:Ções que não estão até muito _bem claras. 

Si. Pl--esidente, Srs. Senadores, não basta vir e dizer 
que o que foi feito não é reconhecido e que se estâ sendo 
vítima, como se a criatura estivesse voltada oontra_p cria. 
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dor. Não-existem criaturas e nem existe criador. O resul
tado de _15 de novembro não foi mérito exclusivamente 
individual. Foi o resultado de uma mobilizaçã_o geral, de 
uma enorme força de vontade; de uma garra e de uma 
grande vontade de vetlcer. 

E nisto todos fomos importantes. Todos fomos res
ponsáveis. O partido saiu unido e venceu unido, com as 
suas propost~s e suas mensagens. O povo entendeu, 
compreendeu, aceitou ·e espera .. 

Daí u _nossa grande responsabilidude. 
Unidos, nós dÕ Partido Democrático Social, vence· 

mos a_campanhã ileitoral de 31 de agosto elegendo, por 
grande margem de votos, os Prefeitos de Guarajá

_Mirím, Costa Marque:s e Colorado D'Oeste, confirman
do a opção popular de 15 de novembro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretende·se indispor a 
classe política--de Rondônia. Semeia-se a discórdia, num 
momento em que todos, neste Puís, buscam o dlãlogo e o 
entendimento, como a única opção para resolver as nos
sas presentes dificuldades. 

sem diálogo e sem entendimento não chegamos a lu
gar nenhum, ou melhor, chegaremos ao caos. 

Somos responsáveis. Nosso compromisso, que fize
mos de Rondônia, mais que uma missão, uma opçà"o de 
vida é de contribuirmos, é de realizarmos a grandeza do 
nosso Estado e da nossa gente, 

Admitir que a simples organização administrativa1 ou 
que o cumprimentÕ de metas institucionais, seja con
dição necessária_.!! suficiente para a consoli(jação de um 
Estado é desconlw.cer a n;ttureza, a realidade e, princi
palmente, as necessidades e os recla!llOS de um milhão de 
habit:inie;s, que buscou numa nova fronteira, as cO-n
dições de viver e de ser feliz. 

RondÓnia -Precisa muito mais do que isto. O poVO de 
Rondônia deseja e quer muitO mais do que isto. 

'f'!"o_sso Estad_o é potencialmente forte. Nada obstante 
esta potencjaHdade,_ por si sô, não basta para sua auto
su_st~ntação. 

Fizemos muitas obras pÚblicas indispensáveis. Obras 
administrativas. E a nossa economia? Vai Bem? Vai mal? 
-Se~ do ~m Es-tado eminentemente agrícola, como vai ·a 
nossa agriçuttura? 

Mantenho, por profissão· e por vocação, minha 
atenção voltada para o carro-chefe da economia de ~o_~
dônia a agricultura, consciente das plenas potencialida
des do setor para possibiHtar o efetivo desenvolvimento 
de nossa Região, se combinadas de forma eficiente as di
ferentes variáveis do modelo agrícola que adotamos. 

-Entrementes, é motivo- de preocupação as conseqüên
cias de. uma disfunção de modelo, resultante da combi
nação inadequada, insuficiente ou desajustada de suas 
variáveis. 

O modelo agrícola de Rondônia, com elevado grau de 
indução governamental congrega, princípalmente, as va
riá veis terra, mão-de-obra, insumos (notadamente se
mentes), assistência técnica, escoamento, crédito rural, 
arma:zenamento e preços. 

Não obstante o esp_erado ajustamento e eficiência do 
rriodeio; a prática tem evidenciado incpnsistências que 
estão comprometendo o seu desempenho. Uma prova 
cabal é que apesar de se estar incorporando, ano a ano. à 
fronteíra agrícola, novas áreas de produção, esta vem de-
crescendo de forma apreensiva, fato admitido até em es~ 
tatístícas oficiais, se feita uma análise relativa do volume 
produzido em função da área cultivada. 

Que m-otivOS estariam influenciando esta situação? 
Quais os pontos de estrangulamentos da nossa agricultu
ra? __ 

Na visão do produtor, o seu desestím~lo- cuja im
pressão gravíssima, é que se tende a plantar somente o 
indispensável para a sua manutenção- decorre da insu
ficiência dos. meios de escoamento, do elevado custo de 
afretamentos, do- crédito insuficiente- ou inoportuno e 
dos ínfimos preços obtidos pelo produto. 
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O produtor estã sentido-se di encontro a um sistema, 
do qual deveria ser o componente e beneficiário princi
pal, mas que, por condiciorianfeS-que não consegue com
preender, exclui-o e não o beneficia. 

A única forma de resistência é não plalltár oU-Planta-r 
pouco. Como a prática agrfco"la não lhe tem permitido o 
excedente que possibilite o àcesso a bens complementa
res, indispensáveis para sua subsistência, a alternativa 
encontrada para que este excedente seja possível, é a ven
da de sua força de trabalho para viziilhos mais aqui
nhoados ou, mesmo, o abandono ou a venda (por preços 
irrisórios) de_seu lote_ de terra e a busca de oportunidades 
nos centros urbanos mais próximos. · 

O elevado grau de indução governamental do modelo, 
como foi acontecer em regiões piorieiras, estimuloU Uma 
expectativa tutelar do Estado, que tudo pode e tudo re· 
solve, impondo.Jhe, por conseqüência, a responsabilida
de maior pelas dificuldades e insucessos .. Não se esPera, 
por outro lado, uma reversão desta expectativa, a curto 
prazo, pelas próprias condições de· desenvolvimento do 
Estado, ainda não suficiiriteillf:rlti sUstentado. 

É do domínio geral que o produto entende como prio
ritário: _ter a terra; dispor de um estrada; e obter um bom 
preço pelo seu produto. Os demais fatores, embora es
senciais, não guardam a mesma proporção de priorida
des. t que este entendimento, evidentemente imediatista, 
submete-se à razão primária da sua subsistência. 

Analisando estes três fatores, pode-se constatar que a 
terra tem sido proporcionada com razoável eficiência; a 
estrada, o Governo não tC:m poupado esfOrços para ~i
nimizar o problema, muito embora as necessidades-ex
trapolem a capacidade de realização e a disponibilidade 
dos recursos governamentais, apesar de serem c_omuns 
argumentos de que os municípios devem ser melhor apa
relhados, para auxiliar o Estado nesta fr.inção. O fato 
concreto é que a estrada tem sido agravante no pro~so 
produtivO, responsável pela perda de grande volume de 
grãos que perecem nos locais de produção, por falta de 
condições de escoamento. 

Mas o principal "bode expiatório" do sistema agrícola 
rondoniense é, sem qualquer contestação, o preço.~ este 
o principal fator de desestímulo e de desamor do nosso 
produtor, que tem o seu pro_duto valorado em condições 
incompatíveis com o esforço e coin os insunloS Utiliza
dos, obtendo resultados incompensáveiS para-a _cOn!inui
dade de sua atividade. 

b premente a busca de mecanismos capazçs d~-produ
zirem um melhor ajustamento na estrutura de preços 
praticados na nossa região, como condição indispensável 
para que a agricultura de Rondônia _não sofra des~justes 
mais sérios a ponto de comprometer o próprio processo 
de desenvolvimento estadual. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta rápida abordagem 
é mais um brado de alerta e consUbstancia. mais do que 
tudo. e acima de tudo, a nossa enorme responsabilidade 
com Rondônia. · - -

E desta responsabilidade não abrimos mão porque as
sim fomos comprometido pelo voto c pela escolha popu
lar. 

_As aleivosias, as maledicênci~s não fazerri claro em mi
-nli-u vida. Não aceito c: repudio aqut:les que, escondendo 
interesies subalternos, vangloriam-se e se apresentam 
corno arautos de uma verdade que, na verdade, subordi
na escusas interesses, que compromete as mais puras in
tenções e aspirações. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, antes que 
termine sua oração, desejavámos, em nome da Lide
rança, do Partido, saudar a V. Ex', no instante em que 
estréia na tribuna desta Casa. E para nós é particular· 
mente grato fazê-lo, já que num passado que já está dis
tante - du'rante a guerra que chamaram de Segunda 
Grande que de 39 a 45 assolou o mundo- nós, apanha
doo$ em flagrante delito de conspiração, fornos, à época, 
desterrados para o então Guaporé, época-do interventor 
que, depois, foi nosso colega de Câmara, o Coron,el Aloí
sio Férreira. Lembramo-nos do nascer da sua terra, 
lembramo-nos ainda daquilo que era uma promessa e 
que hoje, mercê do trabalho de todos que para lá se 
transportaram, hoje está-se afirmando com uma esplên
dida realidade dentr_o das unidades federativas do Brasil. 
Fazemos votos para que seus filhos, aqui representados 
por V. Ex•, por Odacir Soares, por seu colega que não es
tá presente, Sr. Ciaudionor Roriz, todos de mãos dadas, 
esquecendo quaisquer ressentimentos tenham realmente 
toda a chanc:e de proporcionar o progresso, o desenvol
vimento a instalar-se naquele pequeno eldorado que há 
t_an_tos anos_ co.nhecemos. Parabéns pela sua estréia ria 
trib~na deste Senado. 

OSR. GAL VAO MODESTO- Muito obrigado, Se
naóor Virgílio Távora. Com sua experiênCia de vida, nes
te momento ~m -qu~_ a ~iderança se manifesta através de 
V. Ex~.-é realmente ~m grande estímulo para quem está 
irii~íáiláo a sua vida pública. E, com orgulho, nós, de 
Rondónia, Creditamos aos nordestinos, taffibém, a bra
vura e_ a cora_gem de terem conquistado aquela imensi
dãO da Região AmazÓnica, já que em 1930 Rondônia ti
nha apenas cerca de 30 mil almas, e com a guerra e a se
ca, de 1945 a 1953, nõs tivemos um reforço do-s nordesti
nos, principalmente cearenses, subimos a nossa popu
lação para cerca de 60 mil habitantes. Dai para cá, é que 
se iniciou, efetivarnente com esses bravos braSileiros,_ a 
colonizaç~o nãq só de Rondônia, como também de toda 
a ú:gião-AmaZóriica, Aére, o AIDazonas. Muito ob~iga. 
do, Senador Virgílio Távora. 

Era _O_Cr-Ue tiil-ha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presiden
te e Srs4 Senadores. (Muito beml Palmas. O orador é 
cunlprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder 
do PTB. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) 
--Sr. Presidente., Srs,_ Senadores: 

Há dias de criticar e há dias de aplaudir. 
Hoje, cumpre-me aplaudir dois atas do Ministro do 

Trabalho, o Sr. Murillo Macêdo. 

Em face_do noticiário amplo. da fmprensa-que dava con
ta de excessos praticados e de irregularidades havidos no 
concurso de fiscais de trabalho, com o aproveitamento 
de pessoas ligadas a funcionários graduados daquele Mi
nistério, o Ministro Murillo Macêdo entendeu de anular 
o conCurso para que outro se fizesse, reconhecendo, as
sim, a existência das irregularidades. 

Este é um fato quase que inédito na adminístração 
pública deste Pais. E também não só isso Sr. Presidente ... 
S. Ex' achou que era excessivo o preço dejardin.~g~!ll do 
imóvef cjue ocupa como Ministro de Estado e torn-au 
nulo ç vultoso contrato então existente. 

Mas, Sr. Presidente, se são horas de aplaudir, são tam~ 
bém horas de pedir. -

Quero pedir a atenção do Governo para a grave Si
tuação, a desumana situa-ção em que se encontram os 
membros do Ministério Público do País. P&.rece sur
preendente que um Procurador junto à Justiça do Traba
lho, ou junto à Justiça Militar, por exemplo, tenha como 
ordenado básico CrS: 228.000,00 nesses tempos de crise 
em que vivemoS. E, depois de vinte e cinco anos, com to
dos os quiqüênios apurados, essa importância soma ape
nas Cr$ 380.000,0Q 

Ora, Sr. Presidente, isso não está compatível com as 
responsabilidades atribuídas aos membros do Ministério 
Público espalhados por todo o território riacional. Re
centemente, graças à intervenção do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, foi possível que os juízes fede
rais recebessem uma justa remuneração. Mas os juízes 
federais estavam acima dos Procuradores numa determi
nada proporção. Era natural também que essa vantagem 
fosse estendida proporcionalmente aos membros do Mi
nistério Público Federal. No entanto, pelo que se sabe, o 
Sr. Ministro da Justiça, e agora louvo a sua atitude,jáie
ria encaminhado ao Presidente da República mensagem 
neste sentido. Minha presença na Tribuna traduzindo as 
esperanças de todos os que integram o Ministério Públi
co Federal neste País, é no sentido de que o Senhor Presi
dente da República não se retarde e envie ao Congresso 
Nacional-a mensagem, para que se faça justiça aos que 
procuram servir ao interesse público. 

Para mostrar a V~ EX's a injUstiÇa dessa mingu.ada re
muneração, basta dizer que no Movimento dos feitos Ju
diciais e Airecadação da Dívida Ativa da União, a cargo 
dos Procuradores da República nos Estados e no Distri
to Federal, no_ exe_r:çício _de 1982, foi possível-arrecadar 
pa!'a_ o Tesouro Nacional Cr$ 6.777.366.541,76. Parece 
Sr. Presidente mentira. São tantos números pelos dados 
que aqui tenho, que, para ilustrar esta modesta expo~ 
sição, vou anexar à oração que estou proferindo para fa
zer chegar_ ao Senhor Presidente da República a ânsia 
dos procuradores tão mal remunerados e quejâ sensibili
zaram-com a- sUa desventura o Sr. Ministro da Justiça. 

Como disse, há horas de criticar e há horas de aplau
dir. Està é uma hora de aplaudir e, ao mesmo tempo, de 
pedir. 

Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! 
Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE llEFERE O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:. 

ANEXO II 

Movimento dos Feitos Judiciais e Arrecdação da Divida Ativa da União, a cargo das Procuradorias da República 
nos Estados e no Distrito Federal, no exercício de 1982. 

Estado 

Acre . ~. ·····-~. ·-~..-·--~---~ .• ~. -~, •••••••• , ...• _-.;-.. •• ·,~~-- "~' 

F~Úos 
Judiciais 

DívidaAtiva 
da União 

Alagoa:s ...... ··--.-..-,...--..~~-- ... ,....~~-~""-:-~,~----~--- _ 
196 
tOS 

2.364 . 
,5.002 

L709 

7.672.600,00 
24, 1_35.464, 17 
64.171.739,75 

260.5Q3.6st,sí 
Amazonas ....... ,~ ~-·· ..,_ •• - ...... ·~ "'"' -~ ••• ,_..,.,.._"""""'-~-~-
Bahia .... ... _ .. : .. ;_ • .,., ..• ,., ..•• ·~·· ______ .,. -----.-.o---o---;o.~-_,_. ___ _ 
Ceará .;. ..... -.•.... _ ••.• ,.., .......... :... ............. ., .•• ;.. .•.• ;_.·,_; 36.648:92:5,59 

1S4.9'79.293,6J _ 
. 9.Í65.936,76 
365.759.241,15 

Distrito Fed~ral . ·.- ._ ... _. ~ -· ··r~----~_!_• ~ ..• ·-~~:_·-~-'--"""'~~- ~ 2.309 . 

Espírito Santo .. ~ .. -,. ···-·-t·-··· ...•. ,.- ..... ---~-,..·--:_ ... -~.· ;3.829 
Goiâs . ;·. -.- ...... : ,~. -· ~-·· ..... ~---·~·~- --~-.:.. ~-· .: ... :...~,....,_., .. -. 
Maranhão : ......• _ •.••.• .--.'""-·.;.if-._~-;; •• ~--~---'-:..........,-.~-

Mato Gro_sso ... ·-~_ ...... , .... ~,.-,:.:;.~.,.. .. - .-~·- .... --~---- .• ~ .... ~ -~. ~-
Mato Grosso do Sul ...••.....•••• ·-"'!" -:-·· •• ·.-. ~ -=-.:_ '" 

876 
3\li 

93 
.. 139".475.679,84 

99.631.698,59 
.9.870.875,4\ 

975.971.224,50 
20.ioú 1 "\24 
45.621.131:10 

680.477.784,17 

Minas Qerais ..•. -. ,; -···· ~----- ~ ·-·-~_ ... _,. ··-·--·~ --·: •... 
Parâ .•... _ .... ~-.... ~-..-=""--~..,~-__,_. ·-·~···· ...••••.••.• 
Paraíba ......••••. ,.. .•..•. _ •. _ ... ., '""'"--'··· _ .. _ .• _, ~ ..•. --- •. 
Paraná, ........ , ..•...• ,., ............ , .•.••• , .•.•.••. ~ 
Pernambuco ........... • .•. -...... , ....... ~· .... _.,_. ~-~ ....•. 
Piauí .......... .__ .. _ . .__ ............ ~ .... ····-~--~-. .,_._,._ .•.••.•. 
Rio de Janeiro .. _ .................. -._ ...... ·~·., •.••..•• _ •... 
R.io_Gran·dedo Norte ..........•..•••• ·-·~ ·---~~-· .•••.•• 
RíO-GrandedoSu.l .... , . ._,. : . ...• --·---~---~. --···· 
Santa Sa~arina ............. _ •..•.••••. _ .......••. _,.,~ •..• 

São Paulo········-·······-···~-~-····~~~----~~~"-~~ ....... _ 
Sergipe . · ..... ·-~r=-_,_ ... _~·~-~ ............ ~·-----·~· •• _·.-·~-· ••• 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALB~RTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte dis~urso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senador Vi_rgilio-Távora tem pregado nesta Casa a 
riecessidade de se tra~e_r _ao ~ebate n~te Plenári_O ~emas 
de interesse nacional, por ser aqui exatim~mte o mais im
portante fórum de debates do Pf;\ÍS. -

Creio que riada mais importante a ser tratado e debati_· 
do no Sen13.do Federal, pelos nobres representan_tes do 
povo brasileiro com asse~?-to nesta Casa, _d<:', que os 
problemas que angustiam toda a_ sQciedaQe. -

Um deles é, sem dúvida, o drama nordestino, agora 
objeto de iritem>a propaganda em todos os jornais, rá
dios, e vai ser objeto de programas especiais da TV Glo
bo. · --

3.305 
13:483 

.6t9 
l.l62 

t0.576 
802 

).096 

30.336 
521 

. §..902 

Ú67 
48.05). 

..;J35 

136.204 

_4j8.1Í4.188,7J 
5Ü39.031,92 

2.174.504.883,09 
. 53.769.210,50 

69,086.81;!,-07' 
322.002.304_,91 
768.411.099,48 
. 24.991.01.4,34. 

. 6.777.366.541,76. 

O SR. ALBERTO SILVA -Pois não. 
Comecemos -pelas frentes de effiergênCia - -solução 

encontrada pelO Ci'õVéino" pilrâ a1e"nâer, como o pióprio 
nome indica, a emergência; só que a emergência já dura 
Cih.Co ·ano-s: 

Em que consiste mesmo "ilfnà frente de emergência? 
Resumindo: alistam-se para trabalhar numa determina
-da área de-determinada regíão; Pessoas que, em vírtude 
da sec<!-, perderam tudo o que plantaram e, OãO teO.do á
gua para continuarem residindo onde residiam, 
top;_Iar!lrii~se o que se convencionou chamar de flagela-
doS. -- -, - - -

Os flagelados, homens, mulher~s e até crianças, sã.effi 
(fe- suãs c~sas ao amanhecer, andam vârios quilômetros 
e, debaixÓ do rigor do sOl inclim~i"nte, pa-Ssam o dia -tod_o 
_com enxada ou pás nas mãos cavando a terra seca para 
construir uma pseudabarragem ou um barreiro. 

As abras realmente não têm nenhuma consistência na 
primerra -enxurrada as águas levarão o fruto do trabalho 
dos pobres e miseráveis flagelados. 

Dir-se-â que o trabalho é para justificar os Cr$ 
15.000,00 mensais e evitar que os flagelados recebam esta 
ajuda da União sem nada fazerem. Esta foi uma- decisão 
das autoridades governamentais da área nordestina para 

Vamos assistir, seguramente, mais cenas de fome, de 
miséria; mas também vamos verificar que há desorgani
zação, falta de unidade de coma.nd9, quando vemos na 
televisão depoimentos de irmãos nossos do Nordeste de
clarando que há trinta dias estão trabalhando nas frentes 
de emergência e até o momentO alguns não receberam os 
minguados CrS 15.000,00 mensãis. 

Vamos começar a desenvolver um exercicio de raciocí
nio para que o nobre Senador.Virgílio Távora, que por 
duas vezes foi_ Go.vernador c{o seu Estado e que tendo 
proposto que se dçb.at_ªm a_qui os grandes temas nacio
nais, entre nesta luta que, esperamos, comece aqui e ago
ra, em favor dos legítimos interesses do Nord~te de que 
somos legítimos representantes nesta Casa. 

__ enfrentar a emergência e minorar o sofrimento que ali 
perdura há cinco anos. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, estamos 
dizendo a V. Ex' "presente". 

Paralelamente, mais de três mil caJ;TOS-pipa, alugados 
-a-peso de ouro, levam água às populações, percorrendo 
estradas, caminhos e veredas, água nem sempre adequa~ 
da ao uso_ humano porque mUitas veZes apanhada no 
fundo de açudes, lagoas ou de barreires quase secos e 
onde a água jâ é quase lama. 

A televisão ten;~. mostrado as frentes de emergência e 
focalizado exatamente dois pontos que revelam, em toda 
sua crueza, o sofrimento da gente nordesti_!la. 
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Primeiro, o flagelado ao sair de casa para o trabalho 
não comeu nada e nem deixou nada para a esquálida 
família que ficou porque, diz ele que faz um mês que não 
recebe dinheiro e o forneced.or da quitanda na pequena 
cidade, também não tendo dinheiro, não pôde fornecer 
aquele mínimo necessário à sobrevivência da famflia, 

Um dia destes a televisão_ mostrou em toda sua crueza 
uma pobre mulher, d~stas que ficam em casa na pequena 
cjQ.ad.~ ou povoado enquanto o marido vai para a frente: 
de emergência. E a resposta que ela deu à pergunta do re
pórter: ••o que a senhora comeu hoje com estas 
crianças?" E aí a televisão mostrou as crianças, pálidas, 
~sq~e'lêticaS, a~suStadas. 

· A" 1-est=losia foi: se· ni\o fosse uma mancheinha de feijão 
ql,lé ·a Inill.ha vizinha me deti: "nós não tínhamos comido_ 
nad~ hOJe. 
.. ora;·sr. Presidente. Srs. Senadores, as frenteS de emer~ 
gênc}i:i já estão_-'atendendo arriais de uin·mnhao de -pes···· 
~óas e não é poSsível admitir-se iãnta falta de sensibílida~ 
de_ p~ãra O p'robiema, e diria mesmo falta de- competência, 
no ·tra~o __ de_problerila de tamanha_ r:nagnitude. 

Úm milhão de naielados trabaihãndo em frentes de 
effier@;énCta ·e mais ·de cincO milhões na· ret.iguarda, 

· mêin~~os d'e suaS ·famílias, (amintoS também, esperando' 
qlle.·chCguem ·Os Cr$ 15~000.00 (quiilze mil ci-uzeiros)
mensars;e ãlgo inaceitável parà quem tem um' mínimo de 
bom sensO. 
· S~is -in.ilhõeS de pessoas, ta1vez dez milhões, jâ estão 
sofrenao· o drama das secas, e fala-se agora em mandar 
ceStàS de afirri~túªção' para minorar õ sOfrimento daque
la ·pobre gente. 

Sét-á Que O MiniSti-o" Andreazza, que percorre o Nor
deSte- serOanB.imente, diSTribuindo um bilhão aqui e outro 
aÜ Coffi Ú1fga pUbliCidade em tornO diSto: i-Ião percebeu 
C!Ue a CãJamidade eStá a· exigir uma verdadeira operação 
de_!~uciTã, ele que é militar, provavelmente com curso de 
lts"tado:Marof? --- • 

'Sim; Sr. ·Presidente e Srs. Senadores, a economia do 
Nordeste está liquidada depob. de cinco anos de seca. 
Nenhum pequeno comerciante do interior tem capital 
para fornecer alimentação às fammas dos flagelados que 
estão nas frentes de emergência. 

Isto é uma verdadeira guerra-que está se travando con· 
tra a fome_ e a m[sêria, onde estão envolvidas quase dez 
milhões de; pessoas, e não há de ser com cestas ou ces
tões, quase uma catidade pública, e que diante da magrii
tU:de do problema nada, ou ·quase nada, representam. 

Se o Governo está pagando 15 inil cruzeiros por mês a 
cada flagelado, é claro que existe poder de compra, mini· 
mo, mas existe, mas para· comprar o quê lá no interior? t 
o que fi Ostra a teleVisão em toda sua crueza, e ninguém 
se_me:t~. _e fica tudo como está, com o agravamento à vis
ta de que, dentro d~ m_ais um ou dois meses, vários dos 
açudes o ride os carros pipaS ·estão apanhando água esta
rão secos, E aí, Oflde irão buscar água? 

Se isto é uma guerra onde um milhão de homens e mu
lhereS lutam nas frentes de emergência, onde está o co· 
mando d6sta gigantesca operação, que não organiza are· 
taguarda? 

A esta- altura, géneros de primeira necessidade deve
- riam estar estocados no Nordeste, à disposição dos pe

quenos comerci~ntes, com um crédito aberto a eles, en
quanto esperam o pagamento dos minguados 15 mil cru~ 
zeiros mensais dos flagelados. 

A SUDENE, um órgão de p\anejamento, esvaziada 
durarite tantos anos, se vê de repente encarregada de re
solver tudo, sem para ísso ter o mlnimo indíspensâvel de 
elementos de comando em seus quadros de pessoal. 

Antigamente, quando só existia o DNOCS, em casos 
de calamidade co'fn6 esta, era mobilizada toda sua estru
tura de engenharia rural, sólida e eficierite; e imediata· 
mente gêneros de primeira necessidade era estocados 
yara que não houvesse colapso no abastecimento, e 
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obras públicas de grande significado -eram imediatamen
te iniciadas como o Araras, o Banabuiü e o Or6s. 

Hoje o que vemos? O DNOCS pratiCa-mente Pa_~-ado, 
diria até de mãos amarradas, com uma bonita sede em 
Fortaleza, mais um gigante de pês de barro. 

Se o problema já vem durando há cinco anos, e se hou
vesse realmente um comandante a quem SUDENE, 
DNOCS, Banco do Nordeste eic .. estão vincu!ados, teria 
organizado as coisas de tal maneira que, hoje, o DNOCS 
estaria executando todas as tarefas de campo, inclusive 
assentando milhares de famílias na periferia dos períme
tros malhador. dos açudes públicos do Nordeste, para 
produzirem ali o alimento indispensável àquela sofrida 
gente nordestina. 

Se tivesse havido realmente um comandante lúcido, 
com o descortino claro e a visão do que estava aconte
cendo no Nordeste desde 1959, fato largamente anuncia~ 
do pelo CTA, teria tomado uma decisão política de alto 
sentido para o Nordeste e para o Pais. 

Em lugar de uma tfmida ação da SUDENE, fornecen
do pequenos recursos ao CT A paia prosseguir seUs estu
dos do Centro de Petrolina, teria determinado ao 
DNOCS que-se organizasse para comandar no Nordeste, 
devidamente assessorado pela equipe técníca-do CTA, 
uma vasta operação de nucleação artificíar de riuVefiS. 

O projeto do CtA, neste sentido, inclui 11 bases de 
operação com 24 aviões do tipo Bandeirante, deV!da-' 
mente equipados. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas bases distri
buidas em pontos estratégias no Nordeste, o DNOCSjá 
as possui, desde a Bahia até o Piauí. 

Os aviões, a EMBRAER teria fabricado e entregue 
equipados em menos de um ano. Os pilotos para 
comandã-los, é o que não falta no Nordeste, e teriam 
sido treinados especialmente para isto e para operações 
noturnas, quando existe maior contlngcnte de nuvens 
disponíveis. 

Isto tudo, se tivesse sido determinado em 1980, segun
do ano da seca, teria custado 15 bilhões de cruzeiros, e o 
Governo, de lá para cá, já gastou 560 bilhõt!s. - -

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está aqui o 
primeiro grande tema proposto pelo Senador Virgílio 
Távora,- para debate e solüçào. 

Proponho, em vista da gravidade da situação no Nor
deste, em que dentro de mais um ou dois meses vâiios 
açudes públicos estarão secos e os carros--pipas da SU
DENE não vão te:r onde apanhar água, que se convide o 
CTA, devidamente autorizado pelo Senhor Ministro da 
Aeronáutica, para a organização, já, imidiatamente, 
juntamente com o DNOCS e a SUDENE; DA OPE
RAÇÃO- água para salvar o Nordeste, a partir de nu
vens. 

Quem levantar a questão que isto é utopia;que prove 
porque é utopia e aponte uma solução para fazer água 
nos rios, açudes e riachos do Nordeste, dentro dos próxi
mos três meses. 

O Sr. Virgílio Távora - Peimite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Alberto Silva? 

O SR. ALBERTO SILVA - Com o maior prazer. 

O Sr. Virgílio Távora· -V8ffios, com calma, dissecar a 
sua oração que ouvimos, até-agora,-com ó fesp-iiito que 
V. Ex• merece, com a sua capacidade técnica que, aliás, 
os próprios adversários não podem negar. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado. 

O Sr. Virgílio TáVora- Comecemos pelo _fim, por_que 
justamente foi o tema lançado aqui a debate. Eminente 
Senador, sempre dissemos que nós precisávamos cons
cientizar a sociedade brasileira para que _houvesse inves
timentos proporcionais à população nos anos dé bo~ 
nança, isto é, paulatinamente chegássemos aos investi-
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~entos do -País na região e a um teto de 30/33% daqueles 
áó conJunto da Nação. Para isso, dizíariiOs--que 'eSS.ã. 
conscientização Sé tornava imperiosa e necessária. Não 
adiantaria MiniStro, Presidente da República 
manlfesfar-se voi:tta-doso de tal pfoceder, porque Õ vulto 
dos recursos era tão grande que a oposição, que de início 
e com o teffipo se avolumar_ia, que teria este homçm de_ 
enfrentar, pãra a tr!lnSposição desses re~ursos, <.lesses in
vestim~ntos, ·de_:UI?a regíão para outra, seria praticanleJl
te insu:p~ráve_l. Mas não é ·só a c.ons9ieritjzação da gravi
dãde do problema, de que o Nordeste é realmente um 
dos grandes des~fios, um dos grandes problemas que tem 

-hoje 9 Pats a se d~frontar; até a_CQrts.cientização, entre 
nossos próPriOs dirigerltes nordestiÕoS, -de que o_ proble~ 
ma. não_comportarta mais dilatação, se fada mister. Um 
exemplo típico é este apresentado por V. Ex~ Sabe V. Ex• 
que o CTA tem dois programas: o MOCLJMA e o MO
DART- Ó MOCLIMA para a formação de nuvens, 
queima de carvão microgranulado a 200, 300 milhas d~:~

costa, 300, 480 km do litoral do NordeSte; e o MO
DAR"r- o bombardeio das nuvens formadas pelo MO
CLIMA ou daquelas existentes. Sabe V. Ex• que o CTA 
-e o Cea:rãdisso se orgulha, de ter sido ainda pioneiro 
ailtes do CTA quanto ao MODAR:fÇ, ... __ 

O SR. ALBERTO SILVA - Re_conheço. 

O S'r. \~irgílio Távora - ... pela experiênciã C: e- João 
Ramos, adaptação do projeto Cirrus, projeto americano, 
que lidava_ com cúmulos-11imbos frios, e os rioSSos 
cúmulos-nimbos são quentes, em relação àqueloutros; 
sabe Y.L Ex• que o MODART teve algum apoio dos goK 
vernos do Nordeste. 

O SR. ALJIERTO SILVA :- Alg~ns. 

O Sr._ Yirgílio Távora - Óbvio que o d-o Ceará se ma
nifestou -imf:diatamente a favor já _que o FUCEME, a 
nossa f~ndação de meteorologm, para chuvas arttfic1ats, 
esSa Fundação -já existia há muitíssimO tempo, ex[Ste 
praticamente hâ dez ou-doze anos na nossa terra, mas o 
MOCLIMA só teve um Estado que com ele concordou. 

O SR~ ALBERTO SILVA- Foi o de V~ Ex• 

O Sr. Virgí1io Távora- Foi o Estado governado pelo 
seu aparteante de agora. Os demais governadores teme
ram que essas nuvens fo.ssem para regiões Cm que Cª"csas
sem inundações, e não fossem para o semi-árido, mâxi

- me aqueles Estados que tinham litoral atlântico leste. 
Então, vê V. Ex~ que até entre os dirigen1es nordestinOs 
não houve unanimidade. Depois, subindo um degrau, no 
-plano nacional, de um lado o CNPq e de outro !~do o 
CT A iniciaram um_a verdadeira batalha campal. Aqui, 
não estamos queremos desculpar autoridade nenhuma, 
mas V. Ex• deve ter na sua própria bagagem científica
que não é das menores - toda a documentação de um 
semiriário internacional para nossa desgraça realizado 
no Brasil- em que ficou provado no papel, e d_esmenti
do na prática;- que não poderia haver previsões de estia
gem, com mais de 6 mises de antecedência~ Vê V. Ex• 

-como o problema é complexo. Agora, vamos-lhe dar ra
zão num po-nto. Sabe V. Ex• que fomos e continuamos a 
ser um dOs críticos muito severos do novil DNOCS com
prado ao antigo DNOCS. Mas da mesma maneira que 
somos crítíq_os dessa política, muitos técnicos hoje em dia 
acham que nós é que estamos errados e eles é que estão 
certos. E não são só os técnicos do DNOCS. Então, dize~ 
mos a V. Ex• como é difícil um problema da magnitude 
deste do Nordeste ser enfrentado pelo Governo. Nem 
Presidente da República nem Ministro do Interior têm a 
obrigação _de ser técniéõ no assunto. E eles se defrontam, 
máxime na questão versada por V. Ex•, com opiniões ab~ 
solutamente contraditórias. N_o caso vertente, nossa opi~ 
nião coincide com a de V. Ex' Mas quem nos diz que a 
nossa opinião é a qüe- CStá certa? DizemOs isto com o cow 
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ração aberto, Achamos, c_9m _toda a franqueza, que a su
iestã_o_ de Y"' Ex• deveria _ser _encampada por todas as 
duas bancadas aqui, nesta Casa, neste Plenário, e que 
nos dirigíssemos a Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República, ao Ministro do Interior, para que esta sua 
idéia fosse levada avante. É o depoimento que damos a 
V. Ex' 

O SR. ALBERTO SILVA- Nobre Senador Virgílio 
Távora, esperava justamente de V. Ex• este final, pois cb

locou a questão como realmente ela existe neste País. Às 
vezes técnicos de vários órgãos entram em discussão aca
démica. Costumo dizer: entre as pequenas coisas que não 
queremos fazer. que a nossa vaidade nào nos deixa fazer, 
e as grandes coisas que não podemos fazer existe o peri
go de não se fazer nada. 

Como governador, V. Ex• tomou uma iniciativa e deu 
uma decisão política: comprou o avíão, porque o ante
rior era pequeno, não estava suficiente bem equipado; 
reforçou a empresa ceart:nse: _equipou o avião com todos 
os mecanismos necessários. Então, nesta hora ... 

O Sr. Virgílio Tá,.·ora - Eminente Senador, os outros 
g-ovema:dores não eram obrigados a achar que nós está

- Vaíffds certos e eles errados. Nªo. 

-O SR. ALBERTO SILVA - Apenas complemento, e 
não vai nenhuma crítica às dificuldades que V. Ex• deve 
ter encontrado nesse campo, e lhe faço justiça, e não faço 
nenhum favor, Óos seus governos, o primeiro e o segun
do, foram altamente construtivos para aquela Região e 
parã o seu Estado, haja vista a quantidade de quilôme
tros de estrada concluídos, acabando com o desligamen
to, mais de 4 mil quilómetros ... 

O Sr. Virgílio Tá-vora- V. Ex• é suspeito, porque foi 
nosso auxiliar no primeiro governo de 1963 a 1966. 

O SR. ALBERTO SI LV A - Com relação à nu
cleação, é evidente que um pouco mais de esforço, talvez 
um segundo avião, e talvez recursos substanciais tives
sem o Ceará no laboratório de demonstração de que o 
CNPq ~stava errado e o CTA estava certo, porque nu~ 
vens sObre o Estado de V. Ex• existem, e sou testemunha, 
conheço o Ceará a palmo. Nas madrugadas e ao anoite
cer hfl nuvens espalhadas no sem i-árido todo. Os aviões é 
que não voam de noite, porque a estrutura burocrática 
não deiXã.. Às 17 horas todo o mundo se despede e vai 
para casa. Apenas um comentário. 

O Sr. Jutaby Magalhães - V.- Ex• me permite um 
aparte? . 

O SR. ALBERTO SJLVA- Com todo o prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Não desejo entrar neste 
diálogo de ordem técnica específico que V. Ex• e o Sena
·dor Virgílio Távora estão travando neste instante, por
que são conhecedores profundos da matéria, e sou prati
camente um diletante, um curioso sobre o assunto. Ou
vindo o pronunciamento de V. Ex.', do Senador Virgílio 
Távora e do Senador Almir Pinto, e lá na nossa CPI o 
pronunciamento do CT A, chamo a atenção para o fato 
de que os recursos necessários para aplicação desse pla
no são muito inferiores de um tipo, por exemplo, de in
jeçãQ de 30 bilhões de cruzeiros em uma empresa falida. 
Gastaríamos um bilhão e pouco num ano, ou 2 bílhões 
no outro, e. mais I bilhão e tanto no terceiro ano. Mesmo 
que seja uma experiência, que não haja ainda uma con
clusão científica a respeito da matéria, se é válido jogar
mos para o Nordeste esses recursos que poderiam benefi
ciar aquela Região e trazer ·no futuro, sendo desneces
sário aplicar mais recursos em frentes de emergências, 
como _estamos legando a ca,da instante. Até faço uma 
ii-onia nesta hora, quando vejo que só o-GovernadOr 
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Virgílio Tãvora teve o cõnh!i_cimento ·e a predisposição 
de apoiar esse programa de bombardeamento cte nu_vens. 
Talvez os governadores não tenha~ aceito porque não se 
pode botar uma placa nas nuvens di~endo: ''obra- .do go
verno tal ... " Vamos adivinhar uma maneira de colocar 
alguma coisa escrita no céu, que, talvez fazendo propa
ganda, os demais governadores aceitem a idéia. 

O SR. ALBERTO SILVA- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, agradeço o aparte, pela sua juSteza porque 
V. Ex• botou o ded_o exatamente em ~ima da questão: o_ 
que custa: destacar alguns bilhões- um bilhão nUm a,n_Q_.._ __ 

dois no seguinte, e três no outro - para testar o MO
CLIMA. O MOCLIMA, confo_!!!le o Senador Virgílio 
Távora acabou de dizer visa à geração de nuvens a 300 
km metros do litoral nordestino, aguardãndo~se que os 
ventos alisios - aqui, vamos dizer aos pernambucanos, 
que tinham medo de inundações, que os alísios sopram ... 

O Sr. Virgflio Távora- -Não eram só os pernambuca
nos. vamos fazer justiça. Não citei Est~do, mas não eram
só eles, não. 

O SR. ALBERTO SI LV A - ... _os alísios sopram na 
direção lcstejoeste; jamais levariam nuVens em direção 
ao sul. Se essa experiênCia fosse feita, por exemplo,-nas 
costas do Ceará ou do Piauí, essas nuvens cairiam Segu~ 
ramente nos nossos Estados_. O CTA tem sido muito bem 
mapeado. O volume de água que ele ia fazer _evaporar a 
mais é perfeitamente conhecido; são equações matemáti
cas: mais calor, mais água evaporada. E, e·m conseqUên
cia, ter-se-iam alguns bilhões de metros cú.bicos de âg!la~ 
E se sabe calcular quantos bilhões tem numa nuvem, não 
haveria de acarretar calamidade_ nenhuma, p9rque não 
estamos no Gol(o do México para criar monções e fura
cões desse tipo. 

1:., na verdade, a velha história brasileira_: um diz uma 
coisa, outro diz outra. Aproveito a oportunidade do 
aparte no nobre Senador_ pela Bahia, para dizer que 
numa conversa que tive há um mês ou dois com o gover
nador do Estado de V,_Ex~_eu disse a ele: olha, o Senador 
Virgflio deixou um avião montado aqui, arranja um pou
co de dinhei~o, convida o Brigadeiro Piva lá .do CTÁ e 
aproveita essas nuvens que estão aqui em cima de Forta~ 
Ieza; talvez chovendo encha 9 reservatório que ele fez_e 
vocês terão âgua em Fortaleza. Elejunto-U todos -õité~iii~ _ 
90s entendidos em água, e fez uma" petguit_ta:- yo~cês 
acham que dâ certo'? Isto gerou uma discussão de duas 
horas: alguns disseram que ia haver inundação, -OiitrõS 
que não adiantava, e, entre o fazer e o não fai:er,ainda 
está chovendo de madrugada em Fortaleza, e- nenhuffia 
nuvem foi bombardeada. 

Talvez V, Ex• pudesse induzi-lo, sem os tais técniCOS 
que discutem e nada fazem, para que mande bombardear 
as nuvens que, tenho certeza, devidamente apoiado pela 
equipe do CTA, encheriam o-açude que V. Ex~ fez com 
tanto cuidado, para abastecer a cidade de Fortaleza. 

Quero agradecer. .. 

O Sr. VirgílioTâvora- Veja V, Ex~ se no microcosmo 
cearense há uma discussão dessa ante a sua proposta, já 
imaginou no macrocosmo brasileiro a dificuldade de se 
colocar em pauta essa idéia'? Eminente Senador, iniciãva
mas a nossa vida pública como deputado, em 1951... 

O SR. ALBERTO SI LV A - FOi qUando eu o conh_<;- _ 
c i. 

O Sr. Virgílio Távora- E o projeto número 50, desse 
ano, era nosso, objetivando uma pequena verba de 40 
mil contos - naquele tempo era contos de réis- desti~ 

nada ao Ministério da Agricultura, para prossecução 
dessa experiência, que estava sendo iniciada por João 
Ramos, no Ceará: O que esse cientista, hoje falecido, 
pretendia, era transpor, com as devidas adaptações, _o 

projeto cirrus, há pouco aludido, da Norte América, 
para as !JQ~sas condições tropicais. Voto unânime de to
dos o~ técnicos ouvidos, foi que era jogar dinheiro fora 
_:o PrOjeto foi rejeitado. Consulte V. Ex• os Anais da 
Câmara. De m_~.neíra que aqurnão estamos defende~do 
A, nem B, nem C. Estamos mostrando a V, EX~ as difi
ç.uldade_s a transpor. É com pena, é com tristeza quejus
ta-meÓ.tC ínterVirriÕs neste brilhante discurso de y. Ex~. 
porque somos voto vencido nisso. Acreditamos no M 0-
DART, no MOCUMA. Cremos que se eles custassem 
dez vezes mais do que as previsões orçamentãrias, que 
fazem tanta gente tr~mer, ainda assim, deviàm Ser expe
rimentados. Mas, Excelência, no dia de hoje, fora o CTA 
e alguns convertidos do CNPq e do INPE, não se encon
tram meteÕI-olaiis"ias no Br8.si1 que estejam ao lado da 
tese que aquele centro espacial, V. Ex•, nós e alguns téc
nicos cearenses defendemos. Isso é que é verdade. Não 
vamos nos ih.ldir. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito bem. Como V. 
Ex• c!isse, o que adianta é trazermos o tema à discussão e 
ao--debate. V Ex• sabe que a minha formação, como a de 
V. Ex~. é a de quem não mistura problemas. Não misturo 
problemas. Não vamos imaginar que porque meia dúzia 
de têclliaos e meteorologistas do País não aceitam, que 
vamos parar. 

O Sr. Virgílio T-ávo·ra··- E:~iavã explicando a V. Ex~ 6 

qile aconteceu e que não há discussão a respeito. 

O SR. ALBERTO SILVA- Mas, agora, o fórum de 
debate é outro, é-Político. Por feliCidade nõ~isa. ·vários en
genheiros, como V. Ex•, eu e outros col<;;g.\1!; noss9s, te
mos bagagem prõríssioiml e experiência administrativa, 
como governadores que fomos, para dizer o que-preten
demos e- o Que desejamos fazer. A nossa palavra, como 
Podef da República, aqui' neste plenário, hâ de fazer sen
sibilizar o Sr. Ministro que, aliás, diga-se_de passagem, é 
um homem sensível aos grandes vôos e aos _grandes em
preendimentos. O Ministro Andreazza, por exemplo, 
aceit~u de V. Ex• aquela discutida tarefa, que todo mun
do dizia_ que não era possível, de se eliminar um quisto 
que havia dentro de Fortaleza, que era O lagamar; e re
solveu. V. Ex_~ propõe que as duas Bancadas, aqui reuni~ 
das, leverrl o problema ao Presidente dã República. V a· 

-mos levar, priirieiro, ao MinlstÍ'o Andreazza, do qual V. 
Ex• é um bom amigo: Eu tanlbém, me sinto capaz de fa. 
:zer iSSO-. PorqUe ele foi também Ministro qliaridO fui Go
vernador. Vamos colocar o problema sem os tecnocra
tas. São-ÕS políticos, são os sei1adores, um Poder dil Re
públi_ca, homens experimentados que vão propor, não o 
programa todo, mas parte ·dele, coni. Os seTs :a-viões que 
estão lá. QUe façam o programa sob um comando único 
porque a SUD_ENE não _tem estrutura para comandar; o 
CT A, mUito menos; é um órgão de assessoramento. O 
Gove_r:no do Estado de V. Ex• não vai encampar unfpto:. 
grama do Nordeste. O DNOCS, que é um órgão regio
nal, tem engenheiros, tem aviõeS, tem campos de apoio. 
Que o Programa comece com a estrutura que tem,-com o_ 
avião dO Estado de V. Ex• o da Paraíba, o de Petrolina, 
ou de outros Estados que.tenham. Que fique sob oco
mando do DNOCS, devidamente assessorado pelo-CTA, 
e escolham as áreas. Por exemplo, Fortaleza (para en
cher a Açude do Gavião); Recife (para eilcher o Itapacu
rã) - onde já estão racionando ágUa. Deve-se começar 
por aí. Depois, vão-a outras regiÕes onde os açudes estão 
quase secando. -

Há nuvens, Excelência; em cima do setni-áddo há nt~.
vens. Visitei recentemente o Piauf e pude verificai que de 
Corrente a Teresina é uma camada só de nuvens. Só que 
não chove. Se os aviões bombardeassem essas nuvens, no 
Piauí Dão haveirã Secà, como também no Estado de V. 
Ex, em várias regiões. 

Setembro de 1983 

Então, a proposta que fica é: V. Ex~ concorda que nós 
façamos aqui u~a cOmissão interpartidãr1a e levemos 
essa proposta aO Ministro Mário Andreazza? 

O Sr. VirgíHo Távora - Sim! 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito bem. É um sim de 
militar. Verifico que é pronto e, ao descer d~sta tribuna, 
quero agradecer a V. Ex• e dizer que alguma cOisa os Se
nadores v_ãp_fazer em benefício de uma solução para o 
problema _dQ Nordeste. 

Prossigo, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Já existem no Nortdeste, pelo menos, seis aviões dis

poníveis e equipamentos para nucleação artificial de nu
vens. 

Proponho, dentro da exigUidade de tempo: 
a} que o Ministro Andreazza determine à SUDENE e 

ao DNOCs que este último assuma o camando das ope
rações e receba as dotações necessárias para contrata~ pi~ 
lotos e prover de combustível e demais necess_idades_os 
aviões a serem empregados. 

b) que o CTA assuma a supervisão técnica das ope
rações. 

c) que se escolham as áreas mais carentes de água, 
coffio o reservatório de Itapacurá, em Pernambuco, e do 
Gavião. no Ceará, para que um colapso de abastecimen
to d'água não venha abalar estes dois grandes centros 

-- populacionais do Nordeste. 
d) que se reservem os recursos necessârios para aten

der nãO só à emergência em matéria de nucleação, mas 
para montar no Nordeste, com a supervisão do CTA, as 
ll bases de operação previstas e os vinte e quatro aviões 
equipadas, para que, permanentemente, o Nordeste te
nha a água necessária a seus rios, seus açudes, sua gente, 
a partir das nuvens que o Criador, com sua infinita bon
dade, coloca nas madrugadas e no anoitecer sobre todo o 
semi-ârido_nordestino, à espera da acão do homem. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES; 

I ris Célia- Eunice Michiles- Hélio Gueiros -José 
Sarney - Marc_ond_es Gadelha-:--- Nelson Carneiro -
Henrique Santillo - Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Maacyr Datla)- Sobre a me
sa, reqUerimento cuja It!itura serã _feita pelo Sr. JQ. 
Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 781, DE 1983 

Requeremos utgência, nos termos do arL 371, alínea 
"c" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara nQ 54, de 1983. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1983.- Virgílio 
Tát'ora, Více-Líder do PDS no exercício da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O requeri
mento lido serã publicado e incluído na Ordem do Dia 
da-sessão seguinée, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a 
Hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum para deliberação. 
Erq conseqüência-, as matérias da pauta de hoje, Proje-

- tos de:_L~i dã Câmara n9s 79/81, 51/83 e 150/82, Projeto 
de Decreto Legislativo nQ 36/81, Projetas de Lei do Se-
nado n's 158/82-Complementar, 203/82, 280/80 e 
21/~3. constantes dos itens I a 8, depen~entes de vo-
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tacão, deixam de _ser submetidos a votos, ficando sua 
apreciação para a sessão ordinária da próxima segunda-
feira. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- Conc~do a 
palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a Constituição da República Federativa do Brasil 
confere aos membros do Senado Federal uma extensa 
gama de competências, ora de natureza exclusiva, ora de 
exercício concorrente com os representantes da Câmara 
dos Deputados, que também compõe o Congresso Na
cionaL 

Não é meu intento relembrar todas as facetas desta 
atividade polivalente, detalhada no texto constilucional 
e conhecida com o nome suteoe de prerrogativas do Po
der Legislativo, que, afinal, podem ser reduzidas a duas 
atitudes fundamentais, a saber, legislar e controlar. 

O clima de abertura em que tem vivido o nosso País 
nos últimos anos tem colaborado para que os parlamen
tares reivindiquem os direitOs que lhe são inerentes e lan
cem idéias e projetas tendentes a alargar, um pouco 
mais, a área do Poder Legislativo, a cXeinplo do que 
acontece nos paíse.c; politicamente mais estáveis e de mais 
consolidada tradição democrática. É que estamos assis
tindo a um esvaziamento das funções legislativas dos 
parlamentares que, a cada dia, mais se vai canalizando 
para o domínio sempre crescente e abrangente do Poder 
Executivo. 

Entre os motivos que consolidam esta prática desapro
priatória estão aquelas mesmas razões que, em outros 
Estados modernos e democráticos;-determinaram o apa
recimento da lei delegada, isto é, O fato de que as necessi
dades dos tempos atuais exigiriam leis rãpidas, corretas, 
altamente técnicas e sofiStiCadas que sOo Poder Executi
vos, subdividido em inúmeros Ministérios e Departa
mentos seria capar de produzir. 

Apregoa-se que a lei do welfare state não pode mais 
depender das práticas obstrutivas dos Parlamentos, da 
falta de cultura especializaóã e da lentidão natural do 
processo legislativo. 

E se justifica, deste modo, que a burocracia dos_Miriis= 
térios, porque supostamente mais corripetente, especiali
zada e ágil, dtenha o poder de esboça:r- a:s normas, de 
idealizar os projetas e emen.das que, mais tarde, se trans
formarão em lei no sentido formal, através da aprovação 
nas Casas legislativas. 

Tal modo de se usurpar prerrogativas parlamentares, 
por existir não apenas ·entre rtós, mas em muitos outros 
países de regime de governo preSidencialista ou parla~ 
mentar, vem sendo dado como inelutável e como conse
qüência inarredável da evolução do moderno regime re
presentativo. 

No caso do Brasil, surge mesmo o argumento de que o 
nosso Legislativo aquí6SCet:ltão -Tilcilmente às transfor
mações que não lhe resta senão a luta difi61 pela "reCOn
quista" de suas prerrogativas, já que é fáCil ver que o Po
der Executivo não mais lhe fará retornar gratuitãmerite 
as conquistas que fez, sem dúvida com O dinamismo e o_ 

apetite que lhe tem caracterizado, mas também um pou
co por causa da própria docilidade parlamentar, que não 
defendeu, como devia, a sua posição de poder competen
te para a iniciativa das leis e não de me(O agente de ratifi
cação dos projetas origináríos dos mais variados Minis
térios que compõe o Poder_ Executivo. 

Para os Senadores, que convivem com o afual estado 
de coisas e com a interferência ostensíva e institucionali
zada do Poder Executivo no processo de elaboração le
gislativa, resta uma segunda _opção: a de exercer o seu 
mandato público, e os deveres a ele inerentes, através de 
uma atitude de controle e de fiscalização da_ adminis
tração, vez que já não têm para si, com exclusividade, a 
tarefa específica de legislar, em nome da União. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

E é notório que a Constituição também lhes outorga 
e.c;ses poderes em variadas formas. 

Assim -é que oS parlamentares podem ex-ercer um Certo 
controle sobre a administração quando apfOvam os re
jeitam projetas de lei e resoluções que envolvam matéria 
administrativa. 

Exercem um controle evidente e eficaz quando, atrvés 
do Tribunal de Contas da União, fazem o acompanha
mento da execução do orçamento e dos atas relativos à 

- administração financeira e patrimonial para verificar se 
foram observadas as normas respectivas ou pará apurar 
os resultados da gestão. 

Além disso, _complementam esse controle através de 
comissões parlamentares de inquérito, dos pedidos de in
forinação às autoridades, dã conVocação de Mirlistros de 
Estado e outros altos funcionários para prestar-lhes es
clarecimentos, e, ainda, quarido da tribuna, critica-m e -
censuram atas dos Poderes públicos. 
- rem=-se dito que-essas formas de controle parlamentar 
têm um cunho eminentemente polítíco e visam funda
mentalmente a ma-il.ter a legalidade, a moralidade, a re
gularidade e a efiCácia da Administração Pública. 

Contudo, não se pode esquecer que o bom exercício 
dessa atividade poHtica requer específicos conhecimen
tos de ordem técnica. 

Quando parlamentares investigam e apuram fatos de
terminados, podem ouvir quaisquer pessoas e têm acesso 
a todos os dados e documentos pertinentes ao caso terão 

-por missão subseqüente a de bem-analisá-los,_classificã
Jos e interpretá-los. 

o mesmo acontecerá quando acaso Solícitarem às a-u
toridades competentes pedidos de informação viSando a 
obter conhecimerito de fato relacionado com matéria le
gislativa em tramitação no Congresso Nacional ou sujei
to à fiscatizaçào parlamentar. 

Isto quer dizer que a atividade de mero controle e fis
calização, tal como a de legislação para o mundo de ho
je, só se-exercitará- de maneira correta e- e"ficaz se o parla
mentar que a tem a seu cargo ostentar conhecimentos 
técnicos e especíafizados, juízo crítico, capacidade de 
análise e sensibífidade para os problemas em jogo. 

E são tantos e tão variados os assuntos que demandam 
--- itorrllã-tividade própria ou esclarecimento e análise que 

não se pode pretender encontrar num só homem, por 
mais competente e enciclopédico que seja, os dotes_ ne
cessários para dominá-los em todos os seus pormenores. 

Multipiicâram-se os ramos científicos: expandiu-se a 
lnleligêncii humana em inúmeÍ'as e novas teCnOlógias, 
especializaram-se os profissionais para adquirir maior 
competência, mas nada disso diminui a abrangência e a 
polivalência da tarefa parlamentar que é a de legislar 
sobre todos fatos e relações hodiernos e a de fiscaljzar os 
atas da administração pública num mundo em que o ci
dadão se faz cada vez mais exigente e reivindicativo. 

Srs. Senadores~ 
Não poderemos lutar pela reconquista de nossa 

função como legisladores em fada a sua plenitude, nem 
seremos capazes de atuar eficazmente como órgãú de 
controle externo da_administração; sem uma assessoria 
-parrameiliar de alto nível e de comprovada qualificação. 

Em todos os países onde a a tividade parlamentar se 
-exercita a contento há uma equipe de especialistas e téc
nicos--coadjuvando senadores e deputados. 

É notório que o grande poder exercido pelo Senado na 
sociedade norti-americana muito deve à excelência dos 
estudos técnicos elaborados pelos profissionais qUe pres
tam assistência parlamentar. 

Eis por que desejaria discutir com os itustres_Senadores 
sobre as possibilidades de mudança do_ órgão eqUivalente 
de que dispomos nesta Casa. 

E penso que, em nosso caso, uma mudança se faz ne
cessária para que possamos caminhar de uma total cen
tralização para uma indispensável e mais eficaz descen
tralização. 

Sábado 17 4139 

Não é desejável que a nossa Assessoria Parlamentar se 
mantenha centralizada em local único, e só nos preste 
auxífio se ~cãso- Solicitamos os seus serviços. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite_-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- Apesar de V. Ex• ainda es
tar discorrendo sobre a tese, eu, angustíado, pedi o apar
te porque, realmente, V, Ex• aborda talvez um dos temas 
mais sérios que deveriam estar em debate, diuturnamen
te, nes_ta Casa. Eu gostaria de trazer à colação, e colocar 
dentro das preocupaçães de V. Ex~ algo que, aliãs, eu 
acredito já estej_!!. Mas, veja V. Ex~. nós, que geralmente 
reclamamos muito que_ tiraram muitas das nossas prerro
gatiVas, acho o capítulo maior, mais importante, que da
ria real substância, até por que não dizer- maio( razão 
de ser neste País, que jã tem um_ a coletânea de legislação 
e de letras-mortas que entulham as bibliotecas, como é o 
nosso caso, aquilo que r-ealmente daria substância ao 
Congresso Naciõriaf é algO em qt.i.e todos nós temos ido 
descuidados, no que diz respeito à essência da coisa- a 
regula-mentação do capítulo da fiscalização financeira. A 
COnStituição af está a dizer, como-V. Ex~ ainda há pouco 
lembrava, que o órgão auxiliar do Congresso Nacional, 
isso para efeTto, -eu diria, quase que-pat-a o público exter
no, seria o Tribunal de Contas da União. No entanto, 
nós andamos a reboque daquele que, constituciõnalmen
te, seria o coadjuvante, o órgão auxiliar do Poder Legis
lativo, porque, se há alguma fiscalização, ela existe ex
clusivamente naquela esfera, jâ que, de nossa parte, nós 
sequer tivemos condições e meios pãra regulamentar o 
capitulo constitucional que nos confere a fiscalização fi
nanceira. Estou de pleno acordo com V. Ex~; realmente, 
nós" CarecemoS- de uma assessoria. De minha parte, por 
exemplo, devo confessar que, apesar de eu ser um ho
mem resistente, às vezes tentei ser ajudado pela chamada 
assessoria, aqui do Senado, mas estou invicto nestes- 13 
anos de Casa. Estou-ínvicto, não devo ainda um traba
lho, não consegui sequer uma satisfaçãO do porque não 
fizeram, não atenderam uma encomenda minha. E tenho 
ainda resistência ffsicã:-suficiente-para me permitir vazar 
noite a dentro, _e, dentro das minhas parquíssimas e mo
destíssimas limitações, produzir alguma coisa que tenho 
trazido a esta Casa. Mas nada devo, estou invicto nesses 
13 anos, de qualquer ajuda, menor que seja, da chamada 
Assessoria Parlamentar do Senado. Logo, tenho que 
aplaudir a iniciativa de V. Ex~. que é um dos colegas que 
sempre primou pela seriedade, sempre levou as coisas a 
sério, seja como membro da Mesa, seja como_ Vice-Líder, 
seja como Coordenador de_ Bancada. V. Ex• tem sido 

-- realmente um exemplo edificante nesta Casa, e é muito 
bom que um homem da sua estatura moral aborde esse 
tema e que ele passe a_ ser, de agora em diante, uma cons
tante entre as nossas preocupações._ Muito obrigado a V. 
Ex•, por me permitir essa intervenção. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quanto aos elo
gios, meu caro colega, eu os tributo à sua condição de_ ve
lho udenista. Vem do sangue esta parte dos elogios, mas 
eu queria dizer a V. Ex~ que, realmente, nós tenios res
ponsabilidade. Nós, como disse já no_in~cio do meu pro
nunCiamento, pecamos pOr oniissão. Nós tivemos, aqui, 
no Senado mesmo,-e em discussão no Congresso Nacio
nal, uma emenda con_stitucional do Seriador Mauro Be
nevides. Nós do Congresso não soubemos dar o apoio 
necessário para que ela se tornasse realidade. 

Mas, para podermos exercer esse poder de fiscali
zação, nós temos, em primeírO lugar, que nos capacitar
·mo_s de um __ ass_~ssoramento completo, hábil e à altura das 
necessidades dos Srs. parlamentares, porque, só assim, 
nós teremos condições de debater esses problemas, de 
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discutir esses altos assuntos de ordem técnica, para que 
em, termos de igualdade, nós possamos ·debater com o 
Executivo e conseguirmos, assim, mo~!_ficar muita ·coiSà 
que para cá vem. 

Por isto, agradeÇo a V. _Ex.' o ãpoio que dâ ao meu 
pronunciamento e pode V. Ex' ter certeza de que, com a 
sua ajuda, nós chegaremos atê lá. 

O Sr. Passos Pôrto --Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JUTAHY MA-GALHÃES """":"Com Codo prazer, 
nobre Senador Passos P9rto. 

O Sr. Passos Pôrto - Senador Jutahy Magalhães, 
ouvi com muita atenção o aparte do nobr_e Senador Be· 
nedito Ferreira e gostaria de, em tempo, defender a As~ 
sessoria Técnica do SenadQ, Primeiro porque, se nesses 
treze anos não lhe foi possíVel contar com aquela Asses
soria, eu devo declar_ar que, toda vez que a solicitei-: fui 
prontamente atendido. Ela é dirigida por um homem 
eminente, -um homem culto, o Dr. Pedro Cavalcante e 
tem figuras particiPando do_ seu quadro, capazes de d_a,r 
assessoria ao Senador. Y. Ex_~~ que _foi meu companheiro 
na Mesa anterior, sabe que foi preocupação daquela 
Mesa Diretora. E nós PerSoiiálizamos ·a: assessoria- técni
ca, concedendo a cada Senador um assessor especial, re
quisitadO, escolhido pelo Senador den_tre os técnicos q~~ 
possam existir, que posSam prestar ·a assistência c-ultüfã,l, 
técnica e legislativa. Cada Senador tem di-reito a-~co!ha 
de um assessor, personalizado. "O gabinete do Senador, 
no Brasil, é um dos melhores e:m capacidade de recursos 
humanos, porque nós temos um gr:upo, dentro do gabi
nete, que nenhum Senado do mundo dá. Lembro::_me 
bem que estive aqui com a _representação do Senado it_a
liano e os Senadores, riá Itâlia, não têm assessoria perso
nalizada; eles têm apenas um secretário que acOmpanha 
o Senador. Aqui, no Senado, nós temos aqui úm-·grupo 
imenso de ch_efe_de gabinete, subchefe de gabinete, secre-
tários... "-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, Ex•, esta é a 
parte administrativa, não é a parte técnica, e a parte ad
ministrativa. 

O Sr. Passos Pôrto- Na parte técnica, nós temos um 
assessor indicado pelo Senador, dentro de uma qualifi
cação ex_igida pelo Senado. Eu acho que nós devemos 
procurar· a rafz do problema e a rafz do problema é a _se
guinte: o próprio Congresso não regulamentou o dispo
sitiVõ-COnstitucíOu)l que lhe dá autorização para a fisca
lização do Poder Executivo. Hã um projeto de Ítti~iãtiva 
do nobre Senador Humberto Lucena, como houve uma 
Emenda ConstituciOnal d_o nobre Senador Mauro Bene
vides. O fato é que~ -até; hoje, não se transformou em lei a 
maior pre-rrogativa -do Poder Legislativo, que é a fiscali
zação dos atos do Executivo, o que, na sua complexida
de, realmente precisa de uma assessoria. O Sen_~o Fede
ral tem cerca de quatro mil fl.!ncionários_,_pode reciclar 
esse pessoal, que tem condição de nos dar assessoria. 
Nós temos de: procurar outros caminhos de reconquista 
dessas prerrogativas, e procurar também, através de um 
tfabalho do próprio Congresso, regulamentar o disposi
tivo cOnstitucional que até hoje não foi regulamentado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Eu agradeço o 
aparte de V. Ex•, e digo que não posso aqui falar da As
sessoria. Eu acho que nós temos assessores competentes, 
mas o ponto de vista que eu desejo abordar e as propo
sições que eu pretendo fazer, no decorrer do meu pro
nunciamento, são no sentido de que a Assessoria a_qui é 
muito impessoal, porque ê muito centralizada. Então, V. 
Ex' tem os assessores que são competentes e vizam enci
clopédicos, porque, muitas vezeS, um assessor tem maior 
especialização em assuntos financeiros e é jogado pára a 
área da legislação federal. Então, ele vai para a parte le-
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gal e não fica na parte financeira. Recebe muitas vezes 
do Senador uma opinião ou um ·pedido para um parecer, 
baseado assim e assim, mas ele não conhece o pensamen
to do Senador, Quando vem o parecer, muitas vezes é o 
contrário daquilo que foi pedido. NQs temos de fazer di
retamente, pessoalmente e ajudá-lo quando for o caso. 
Eu tive aqui, durante algum tempo, um auxiliar do Sena
do no meu gabinete, da maior importância para minha 
ação política, para minha ação parlamentar. Ele não es
tava no gabinete sem trabalhar, estava lá exercendo o pa
pel dele de assessor de um Senador. lnfelizmente, por 
uma determinação geral da Mesa, foi preciso que ele vol
tasse para a assessoria e eu fiquCi sem uffia perna e· sem 
um braço, Isto é uma questão pessoal, mas que me f~ le
~nta-r -este problema de carâter geral e apresentar aqui 
algumas sugestões que eu espero que os Srs. Senadores 
-examinem. E espero vir a contar também com o apoio do 
Senador Passos Pôrto. Eu acredito que S. Ext., ao escutar 
o que eu pretendo dizer neste instante, verâ que eu não 
estou querendo fazer nenhuma crítica de ordem técnica 
aos nossos assessores. Acho que temos aqui assessores 
competentes, a organização do serviço é que, no meu C.l

tendimento, não estâ certa. 

O Sr. Passos Pôrto- Aí eu estou de acord_o com V. 
Exf Eu reclamo, constantemente, que as comissões per
manentes, as comissões técnicas da Casa não têm nenhu
ma ajuda ou assistência por parte da Mesa DiretÓra. 
-Quem preside uma comissão técnica nesta Casa encontra 
dificuldades. Por exemplo, a minha Comissão de Mu
nicípios tem o mesmo secretário da Comissão de Minas e 
Energia. Um servidor só para duas comissões-. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Um secretário de 
ordem administrativa e não assessoria. 

O Sr. Passos Pôrto- Pois é, nas comissões técnic~s eu 
·estou de acordo que nós precisamos reestruturá-las pois, 
elas não estão em condições de funcionar. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira:- JA_ouvi em discussões aqui 
no Senado, e eu não gostaria sequer de repetir, mas me 
sinto cominado agora repetir aquilo que, realmente, me 
desagradou, quando eu ouvi de alguns colegas aqui, a 
colocação de que haveria Senador de I• classe, 2• classe e 
3f classe. E agora começa a me ass3!tar o receio e o fun

-dado receio de que eu seja Senador de- 2• ou 3• classe. 
"' Porque verifico que o Senador Passos Pôrto, merecedor 
- do apreço de todos n6s, quanto mais de funcionários re-

giamente remunerados da nossa Assessoria, sem dúvida 
nenhuma merece todo o apreço e todo o acatamento, 
como de resto eu acho que até eu mereço- me perdo_em 
a modestia- em querer me colocar no nível do Senador 
Passos Pôrto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• tem todos 

os méritos _do Senador Passos Pórto -e dt;_ qualquer cole
ga. 

O Sr. Benedito Ferreira- Mas a verdade é essa, eu eu~ 
tou invicto nesses 13 anos e continuo invicto de um aten
di!Jlento da Assessoria tão bem ditigida, como há pouco 
salientado pelo Senador Passos Pôrto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas, continuan~ 

do, Si, Presidente, no meu eniender, uma boa organi
zação de nosso assessoramento se faria se hOU'-'esSe, bem 
~elimitados, uma- séria de quatro núcleos principais, a 

--saber: I) assessoria administrativa; 2) assessoria opera~ 
cional; 3) assessoria institucioilàl; 4) assessoria técnica. 
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Vejamos que atribuições teriam cada um desses setoM 
res: 

A assessoria administrativa seria composta de um nú
meip restrito de assessores e teria, como a atuat assesso
riãparlamcntar, uma certa centralização, vez que teria 
uma função de co-Ordenação geral. Para ela não vejo 
grandes alterações a fazer. _ 

Contudo, aquilo que eu cbamaria de assessoria opera
cional seria uma grande novidade a preencher uma séria 
lacuna de nos$a Casa, onde não há assessores especifica· 
mente qesti_nado~ ao trabalho das C(!missões técnicas e 
especializadas. E eu penso que esta criação é urgente, 
sobretudo porque algumas comissões são dela altamente 
dependentes. Refiro-me, principalmente, às Comissões 
de Constituição e Justiça, Economia, Finanças, Legis
lação Social e Relaçõ~_Exteriores, 

EsJas_cinco comissões, ao _cOntrário das outras, têm 
um maior acúmulo de trabalho e uma atuação quase per
manente e nãq_ p_odem dispensar a ajuda de profissionais 
especializados e competenteS, em cada um dos setores 
mencionados. - · ~ 

Embora as demais também necessitem de assessora
menta especializado, limitei-me a citar apenas aquelas 
que mais- projetós recebem para examinar. 

As comissões técnicas se formam normalmente de 
acord~o cOITl as-especialiaades dos Sena.dores, irias nunca 
seria demais a presença nelas de especialistas de alto 
nível p8:ra- fins de ãssessoramento senatorial. 

Mas, cÕmo o trabalho parlamentar ilão é ã.pen"a.S de 
ef<iboraçãá e ·anâlise de pfojetos de lei, inas também de 
~tudo e de prospecção, entendo que é de vital importân
cia a criação de uma assessoria que eu chaffiaria de insti
JuçionaL Sería eta, fundamentalmente, um núcleo especí
fico e permanente de estudos e pesquisas,- enl quatro 
á.reas prin.dpais, a saber: a)estudos econômicos e finan
ceiros; b)estudos sociais; c)direito comparado; d)estatis
tica_ e ã,tt.târia, 

~. sobretudo, neste tipo de pesquisa que uma assesso
ria parlamentar pode parecer útil e gratificante. 

Os países que ·a têm mostram a superioridade de seus 
textos legislados e oferecem às mentes curiosas e medita~ 
tivas a Oportunidade de efetuarem pesquisas de alto cu
nho científico, ao mesmo tempo que suscetíveis de apli
cação prática, vez que se transformam em inúmeras su
gestões de mudanças do direito positivo, 

Finalmente, julgo oportuno a manutenÇão oda as_sesso:
ria té.c.nica, assim entendida como aquela que se presta 
através de profissional contratado sob o regime da CLT 
para servir, individualmente, aos senadores, durante os 
respectivOs ma-ndatos e enquanto gozarem de sua con-
fiança. -- -- - -

Reivindico, porém, sua ampliação, pois o- assesSofa
_m~utQ_ direto deve_ría_ser prçstado, no mínimo, em duas 
âreas: econômica e legal. 

Considero, ainda, que profissionais deste tipo pode
riam ser, eventUalmente, contratados pelo SeriadO_, para 
missões de menor duração, sempre que um assunto, por 
sua ímportâncía, novidade ou raridade, exigisse a pre
sença momentânea, na Casa, de um profiSsional com de 
familiarizado. 

O Sr.ltamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o pra
zer, Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Senador Jutahy Magalhães, V. 
Ex~ propõe uma nova organização para-a nossa Assesso
ria e, evidentemente, o discurso de V, Ex~. as suas ponde
raç-ões deverão ser analisadas pelo Senado Federa_l. V~ 
Ex• tem razão em alguns conceitos expendidos. 

Ainda há pouco o próprio Senador Passos Pôrto, que 
não concordou em tópic_o com V, Exf, _ _lembrava os 
problemas das comissões. Veja que nós jã teremos um-
caso, ··agora, relativamente à Comissão de Finanç_as, a 
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qual tenho a honra de presidir. O Senãdor Severo Gomes 
foi nomeado relator para dar Parecer sobre as contas do 
Senhor Presidente da República. Veja V. Ex• a seriedade 
deste Relatório, a importância de que será revestida a 
missão do Senador Severo Gomes. S. Ex• que ê um Sena
dor que chega agora à Casa imediatamente fez um ofiCio 
à Presidencia solicitando uma A!!:;essoria especial para 
que pudesse com ele colaborar e pudesse com ele prestar 
o devido assessorarnento._N_ós não temos na Comissão 
de Finanças um homem especiatizado para proceder a 
esta análise, profunda, como a quer e como a deseja e 
como é preciso que o Parlamento a faça, no exame das 
contas do Senhor Presidente da República. ~ claro que 
se nós formos olhar o Regulamento AdministrativO" do 
Senado, nós vamos deparar no seu artigo, se não me en
gano 510, que permite a contratação esporádica desse ou 
daquele profissional, em função desta ou daquela neces
sidade~ Mas é verdade: V. Ex• toca num ponto forte na 
primeíra parte do seu pronunciamento. Primeiro, quan
do fala nas prerrogativas do Congresso Nacional. E veja, 
Senador Juthay Magalhães, o aspecto sério, por exem
plo, uma das missões precípuas, eu jã nãO diria a -missão 
primeira do parlamento que foi aquela exatamente a de 
não permitir a taxação sem que se ouvisse a represe'n• 
tação parlamentar o que hoje é tão comum rio Brasil. 
Mas a segunda prerrogativa que é a da fiscalização. V. 
Ex• falou na CPl, o que aconteceu ontem na Câmara dos 
Deputados, o que aconteceu no Senado da República 
com a CPI Nuclear. f: que o CongreSso NaciOnal se en
fraqueceu e V, Ex• o diz muito bem: se enfraqueceu-por
que o Executivo chamou a si quase-todas as_ responsabili
dades do Legislativo. Nós, hoje, _somos um poder sem 
força, nós somos um pod~r que praticamente homologa
mos aqui os pedidos do Executivo. Portanto, se houvesse 
um Parlamento forte, um homem que é conVOcad_o para 
depor uma Comissão Parlamentar de Inquérito ele iria lã 
para realmente expor, porque para o Parlamento não 
pode ha_v_er segredos, não pode haver documento confi
dencial, secreto! Nada disso pode haver para o Parla
mento. O grande testemunho que foi dado na própria 
CPI Nuclear se deu- V. Ex• me desculpe assim alongar 
o aparte, porque o assunto é de maior seriedade - ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito pra
zer, nobre Senador Itamar FranCo. 

O Sr. Itamar Franco- ... sem ess.a assessoria. A asses
soria da Casa é boa, é competente, presta serviços a nós; 
pode não ter prestado ao Senador Benedito Ferreira, 
mas presta a muitos parlamentares. Mas a verdade é que 
nós precisamos reforçar a Assessoria. Agora, nobre Se
nador Jutahy Magalhães, nós vamos _ex_aminar o Orça
mento da República. Esse orçamento é um orçamento 
simples, um orçamento fiscal que não vale nada. A ver
dade é essa! Não vale nada, porque o orçamento do 
Conselho Monetário Nacional que é o importante, tem o 
orçamento das empresas estatais que não vem ao Con
gresso Nacional; tem o Orçamento da Previdência So
cial. Veja, irei examinar o Orçamento do Ministério da 
Previdência Social. Vou examinar o quê? Quanto vai pa
gar de empréstimo, vai pãgar aosTuncionários, mas o 
Orçamento em si da Previdência: nãõ vem ao Cõngresso 
Nacional. Esta é a verdade. Enquanto isso o Poder Exe
cutivo prepara a sua mensagem orçamentária, gastando 
mais de mil funcionãr'íos, para mandar este Orçamento 
que pouco corresponde aos anseios do Congresso Nacio
nal, nós aqui temos que ter meia dúzia de assessores nos 
ajudando nesta anãlise. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• disse que 
temos meia dúzia de assessores, quando temos de 30 a 40 
relatores. Estes relatórios são enciclopédicos. Eles fazem 
uma leitura dinâmica de todos os documentos, -depois 
vêm nos assessorar, 
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O Sr. Itamar Franco- Foi por isso que V. Ex~ falou 
na Assessoria operacional. Acho que essa análise que V, 
Ex• faz hoje é fundamental. Se_ outras prerrogativas não 
podem ter o Congresso Nacional, que ele tenha pelo me
nos esta: a de poder fiscalizar~ Mas, ele deve saber fiscali
zar tendo uma assessoria, tendo um corpo têcOico, por
que senão, nobre Senador_ Jutahy Magalhães, vamos 
continuar aqui assim. Desculpe-me V. Ex•, quando sere
feriu ao art. 45 da Constituição Federal, ele só não foi re
gulamentado: é a verdade que precisa ser dita aqui, por
que a Bancada do Governo - parece que a opinião _de 
V. Ex• não seria - nesta Casa e na outra Casa não per
mitiu que numa emenda constituci_onal_s_e regulamentas
se um artigo que está há mais de doze anos na Consti~ 
tuição Federal. O Congresso Nacional é tão fraco, tão 
fraco, que ele mesmo não quer fiscalizar o Poder Execu
tiVO~ Não sei se por rii.edo ou temor. Meus parabéns ao 
pensamento de V. Ex• Quem sabe, nobre Senador Jutahy 
Magalhães, o C~mgresso Nacional, antes da greve preco
niza-da pelo nobre Senador José FrageHi, se ponha de pé. 

O Sr. Virgílio Tâvora - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY -MAGALHÃES- Com muito pra
zer, meu Líder eminente Senador Virgílio Távora. 

O -Sr. Viriílio Távora - A respigar alguns pequenos 
tópicos do discurso de V. Ex~. que é muitO oportuno. 
Coii1cidênCia, coube a nós, quando pela primeira vez 
passamos neste Senado, relatar as contas da Presidência 
da Republica durante alguns anos. E vamo-nos referir 
aquela que foi a mais polémica de todas, objeto do exa
me - coincidência - de um ex-Presidente _do Partido 
que a apoiava a revolução e o Pr~sidente, o Mini~tro 

-BãPtiSta Ramos. Não pode V. Ex• calcular a difiCuldade, 
-somos engenheiro, portanto lidamos com número, di-

- gamos, com um pouco mais de facilidade que a maioria 
das pessoas que não são do ramo, - assessorarmo-nos 
de dois ou três economistas. Fizemos apelo a uma insti
tuição que aqui o Senado dela pouco se utiliza, mas que 
a Câmara o faz com grande profusão, com grande fre
qUência, que ê o IPEAC. Aqui, Vã rios dos senhores acha-

- "ffi:O.S"que nem sabem nem que existe o IPEAC-.. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Eu me utilizo de
le, às vezes. 

O Sr. Virgílio Tâvora - ... mas Várias das melhores 
- produções, lã na Câmara dos Deputados são frutos de 

trabalho do IPEAC, discursos que os senhores do Sena
do ouvem, não hã desdouro nenhum, lã na outra Câma
ra, são frutos d.esse trabalho. Pois. bem, caro colega~ não 
qU:eiTa-imaginar o drama de consCiência que teve seu co
lega para no fim apresentar o Parecer,- não por incapa
cidade, modéstia à parte tínhamos capacidade para real
mente fazer. Mas, como apoiado por duas pessoas e pela 
boa vontade e o órgão que fazia isso, digamos assim, 
graças ao PreStígio dÕ então Presidente do mesmo, que 
era nosSo amigO~-:Para que fizéssemos Uma apreciação 
exata das contas presidenciais que estavam sendo real
mente, desde o relatório Batista Ramos- tratava-se do 
Batista RairiOS~-o Ministro citadO- era pela imprensa 
coinentado. Realmente, se nós não no dia de hoje, essa é 
que é a verdade tivéssemos, num passe de mâgica, regu
lamentado o art. 45 da Constituição íainos Verificar a ab
soluta impossibilidade que este Senado tem, com sua or
ganização atual... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja Ex;• que nóS 
temos primeiro que nos preparar com uma assessoria 
para podermos fiscalizar. 

-- _Q Sr. Virgílio Távora - Exato- como estamos di
zendo a V. Ex•, desde o início- veja bem V, E~•. nessa 
questão do 45: nós não podíamos nem deslanchar. So
mos, então, e V. Ex• vai satisfazer aí, através do seu dis-
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curso, a curiosidade do Senador Itamar Franco, somos a 
favor de que se fiscalize!TI os a tos, as contas do Presiden
te da República e de toda a administração di reta e indíre
ta, mas não de boca e, sim, eficientemente. E com que 
tristeza; terminando o nosso aparte, compare o efetivo 
do Senado, quando pela primeira vez aqui estivemos, 
com o efetivo da_asses_soria de então, o efetivo que hoje 
_existe de funcionários do Senado com o efetivo da asses~ 
soria, no_ momento em que V, Ex• está falando. Real
mente, nós não cuidamos de nos assessorar. Essa é que a 
gran_de verd~_de. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. 
Ex~ e ao SenadOr Itamar- Franco pela colaboração que 
deram ao meu pronunciamento e na certeza de qU:e -n-ós 
todo-s almejamos chegar a que o Congresso tenha a pos
sibilidade de fiscalização. E não vamos cair no_ círculo vi
cioso de dizer que não fazêmos fiscalização porque não 
lêrrios as·sessoria e não temos assessoria porque não te
mos como fiscalizar. Então, vamo-nos preparar c0m um 
OOffi aSsesScifãniento -e tambéiri, ão Inesmo tempo. pro
curar recuperar esse poder de fiscalização que não te
mos. Acho que, das prerrogativas do Congresso Nacio
nal, talvez essa seja a principal, a de fiscalizar os a tos do 
Poder Executivo. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex' dá Iiceriça por um 
aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito pra~ 
zer para mim, Seriador Nelson Carneiro. 

-o· sr-. NelsOn Cafniiro _:_-QUando tive a honra de visi
tar os Legislativos dos países democráticos da Europa e 
da Américã, em companhia do sempre-lembrado Sena
dor Milton Campos, apresentamos um trabalho ao Con
gressO NaCional, ein que conCluíamos que, enquaitto o 
Executivo invadia as funções legislativas dos parlamen
tos, os parlamentos buscavam na fiscalização do revide a 
essa intromissão. E aqui, sendo Presidente desta Ca_sa o 
nosso saudos_o companheiro, Senador Petrôniõ Portel\a, 
logo no ano de 1971 foi criada uma Comissão Especial 
de quàtro integrantes da ARENA e um do MDB de en
tão, que era eu, Líder da modestíssima Bancada daquele 
tempo. Foi um largo debate, em que se acen_tuou e se çs
dareceu que a Carta ConStitucional de 1969 ampliara o 
poder de fiscalização das Cartas anteriores e, no entanto, 
quando esse-poder era maior, nós começamos a restrin
gir o nosso próprio poder, e desde então todas as iniciati
vas para regulamentar o art. 45 resultaram inúteis. Nãp 
hã, a meti ver, necessidade de emenda constitucional._ A 
Constituição já diz que -basta a lei ordinária- regulariiCit
ta~ o disposiüi:O ·coristitucional. De modo que esses_ anos 
todos foram perdidos na busca da regulamentação desse 
dispositivo, e porque nunca se regulamentou esse dispo
sitiVo é-que hoje estariios aqui discutindo um assunto que 
já devia estar transposto, porque não tem mais que 
emendar COnstituição itenhuma,já está na Constituição, 
cu_mpre-no~ apenas ~eg_ul;.J,_mentar_ esse d_ispositivo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Uma lei comple· 
mentar bastaria. 

O Sr. Nelson Carneiro- Uma lei complementar bas
taria para regulamentar esse dispositivo. Mas, não quero 
deixar d~ acentuar que eu estava aqui, e é apenas ã parte, 
olhando o Senador Passos Pôrto e via nele um Conse
lheiro do lmp~rio. Ass~m, a figura me lembrava a ftgura 
de um Conselheiro de Império e, por isso, ouvi com mui
ta atenção-a sua palavra, porque ele deveria estar falan
do em nonle daqueles qUe nos antecederam nesta Casa _e 
que tinham o privilégio de serem vitalícios, coisa que ne
nhum de nós ainda c_onseguiu ser. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. 
Ex~, nobre Senador Nelson Carneiro, porque V. Ex~. 

com a experiência que tem estã mostrando mesmo que jã 
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estudou com profundidade esse assunto, em companhia 
do saudoso e sempre lembrado Senador Milton Campos 
e V. Ex• já teve oportunidade de apresentar sugestões ao_ 
Cohgresso. Infelizmente, como muitas outras das boas 
idéias-; fiCaiif nas ·gaVetas do Senado_ ou da Câmara. 

Mas, quero dizer a V. Ex• que sou-um Senador q-ue se 
socorre muito da Assessoria F.arlamentar. Não l}l_econsi
dero enciclopêdico, não entendo dos diversos setores ela 
administração e a Assessoria tem prestado um grande 
serviço, muitas vezes. Mas, muitas vezes sinto aquela fal
ta do conhecimento pessoal e da individualização dessa 
assessoria.. _Por isso é que esse problema já foi levantado, 
como já disse, na hora em_ que perdi um assessor da área 
económica que muito me ajudava. Então, estou pleitean
do ao Senado e aos Srs. Senadores, não com _a idéia de 
empregar ninguém, porque atê a minha Assessora -Parla
mentar, quando a escolhi, não sabia nem quem er:a -
era uma Professora _da Universidªde de Brasíliª que eu 
não conhecia, que me foi apresentada por outras pes
soas, que eu poderia confiar no_julgamento delas, e 
graças a Deus tem me-servido bem. Por isso, nãoé_ in
tenção de empreguismo. E assim concluo, Sr. Presidente, 
o meu pronunciamento, exatamente nesse_ sentido: 

Penso ser inútil insistir no fato evidente de_ que, para 
participar de qualquer dos quatro núcleos de aSsess_Ora
mento mencionado, o profissional deveria preencher re
quisitos de competência, de titulação acadêmica e de ido
neidade moraL 

Os critérios Qe s_eleção deveriam pois ser altamente ri
gorosos e capazes de banir tanto o nepotismo quanto a -
endogamia, pois, quando se trata de um concurso para 
servir à República, deve sempre vencer o mais capaz e o 
mais probo. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem.) 

o-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Nobr~ Se_na
dor Jutahy Magalhães, esta Presidência levarâ as_ consi
derações de V. Ex•. ao conhecimento da Mesa Diretora, 

Concedo a palavra ao nobre Senad~r Ã.lv_~ro Dias, 
como Líde;r do PMDB. 

O SR. ÁLVARO DIAS (P)VlDB ..::. PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Compareço a esta tribuna, em nome da Liderança do 
PMDB, para trazer denúncia de mais uma lamentável 
prática de corrupção neste País. 

Jã afirmamos, anteriormente, que de nada, adiantam 
deblacerações moralistas, aceréa da corruptibilidade des· 
ta ou daquela pessoa ocupante de cargos públicos, ou 
gestora de negóciOs privadoS:. Porêm, escandaliza o País 
e acabrunha o cidadão verificar que práticas imorais, in~ 
jurídicas e debochadas quase passam a ser o procedimen
to corrente de funcionamento _dã:s-instifufçõéS j)liblicas. 

Dissemos, em outra opOrtunidade, que isto se d~e à 
própria natureza da cri_se por que atravessamos, ao im
plantar a incerteza e a inconfiabilidade nas normas de 
Direito Público, nas regras da boa economia, resvalando 
para o,_"salve~se quem puder" ... e _CQmo puder! 
Afrouxam-se os padrões de condl,l.ta, campeia a única 
certeza: de que a impunidade é a regra máxima. 

Vejam os senhores que, em nome de uma suspeitara
cionalidade econômica, se pedem sacrifícios à Nação. 
Verbera-se -que tais sacrifícios serão equ.animemente dis
tribuídos, até com um escabroso Decreto· n"' 2.045; e que_ 
a ele se seguiria o tabelamento dos juros, a _reduçã.o das 
tax.as de juros, a queda da Inflação e por aí afora. E se diz 
que os subsídios à agricultura não podem ser mantidos, 
para evitar o crescimento· do débito público, incompe
tentemente. desgovernado. 

Todos os países de rriaior importância no mercado 
mundial de primários subsidia suas estruturas agrope
cuârias. E de modo firme, generoso, substancial. Por is
so, garantem suas posições ou as aumeJltam nestes com-
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plexos mercados. Mas, fundamentalmente criaram todo 
um aparato de c_oritrole público c técnico, séria fiscali
zação; e, o que é mais importante de tudo, assumiram os 
agrÚpecuaristas uma -melltaiidide- responsável, uma
Consciência de que, ao receberem benefícios e salvaguar
daS contra os riscos naturais e as oscilações de mercado, 
a~sumem tambéin um compromisso em produzir bem, 
em investir com seriedade, em d;;1r o melhqr uso aos re
cursos que lhes são postos à disposição. 

Nós, no Brasil, armamos um extenso sistema financei
ro de apoio à agricultura, com o Banco do Brasil, o 
BNCC, as' carteíras doS bancos estaduais e privados. ln
vestimos bilhães de cruzeiros (e de dólares) para formar 
e~celentes pesquisadores agrícolis, moritar uma sofisJí-

- cã,da rede de pesquisas, levar a iriovação apropriada a 
milhões de produtores através da extensão. 
-- E Õ que resulta de tudo isso? Os preços de produtos 
alimentares, desde o início desta modernização, teridem 
a subir mais rapidamente do que os índices gerais de 
preços. Em não poucas ocasiões, manifestam-se crises de 
abastecimento, desatam-se mov!me_ntos especulativos. 
Õnde os resli1tadós de todo este esforço para melhorar o 
que há de potencial maior neste País? 

côrilo faZer do BraSít, efetivamente, ·um dos grandes 
celeiros mundiais? 

Estarrecedora é uma das resPostas imediatas, AnteS de 
tudo, é preciso impedir que a falta de esCrúpulo, a ganân
cia desenfreada, a submissão do produtor à sedução do 
mercado de capitais, sejam radicalmente banidas dos pa
drões considerados, pasmem os senho.res, como usua!s, 
costumeiros, das relações entre_ os sistemas de ?Paio à 
agricultura e os beneficiário§ deste sistema. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ÁLVARO DIAS- Pois não, nobre Senador. 
Ainda não cheguei .ao objetivo deste pronunci~mento, 

__ IDas conCeOo a V. Ex•, com prazer, o aparte que solicita. 

-o-sr. BenEldito Ferreira-~ para não escapar a opor-
-lllnfdade. Eu sei que não é propósito de V. Ex• cometer 
injuStiça, 'jã que V. Ex• dã um toin de denúncia ao seu 
disCurSo~ e ·eu pressuponho que V. Ex• quer justiçar o 
~gr!cultor e o pecuarista. Mas, a reaHdade é que preci
saríamos assentar Preliininarmente que o crédito i'ural 
no Brasil, estatiSticamente, comprovadamente; matema
ticamente:, não atende sequer 20% das unidades de pro-

. dução. 

O 'SR. ÁLVARO DIAS- Exatamente. 

O Sr. Beliedito Ferreira- E os descaminhos, na realí
dade, não têm sido praticados pelos pequenos e médíos 
produtores. 

O SR. ÁLVARO DIAS - De p~eil() acordo com V. 
Ex• 

O Sr. Begedito Ferreira - ~arque, na re~lidade, o 
Banco do B_rasil jã registra hoje _quase três milhões de 
contratos dos micras, pequenos e mêdios prodUtores. E 
nós sabemos que, no Banco do Brasil, mal ou bem, ainda 
há fiscalização. O que há de terrível nisso, Ex•, é que se 
V. Ex• cotejar os números, comp eu acabo de fazer, V. 

._Ex~_v_ai verific;ar que apartic!Pação do setorfinaQçeiro, 
no Brasil, que era_ de 4,84% mi ren.da interna, effi 1966, 
chegou, em 1979, a uma participação de 9,64% na renda 
interna. Isso, quando o Bra.sil tinha e tem quinze mil, 
quinhentos e quarenta e cinco estabeleciinentos de crédi
to, incluídas as chamadas financeiras, e atê a Bolsa de 
Valores nesse total. Veja V. Exf que, com mais de cinto 
milhões de propriedades rurais produzindo, a partici-

- paÇRo (fi agl-iCultura caiu de 1966 a 1979, de 13,4% Para 
10,3% da re~da interna, enquanto o setor financeiro, no 
mesmo período, com os minguados 15.54-5 estabeleci
mentos contra os 5 milhões e 200 mil, em· números arre-
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donda(jos, cresceu de 4,84 para 9,64%. Então, veja V
Ex•, examinando os contratos de crédito rural que são 
deferidos pelos tais bancos privados, e é isso que me en
triste:c_e, porque a estatização é a maior desgraça que po
deria acontecer neste País, mas o nosso. "empresariado", 
esse empresariado de coquetel e de coluna social, esse 
empresariado que está muito ocupado e não tem tempo 
para cuidar das empresas, porque estão nos cruzeiros, e 

- depois devolvem os ferros velhos para os BNDE's da 
vida e não vão para a cadeia, esse empresariado é que es
tâ realmente incentivando essa estatização que já faz in
veja hoje aos chamados países comunistas. Pois bem, 
esse empresariado, e eu trago hoje no meu pronuncia
mento; por· COincidência, alguns dados e alguns aspectos 
dessa _questão ;_ ê que vai permitindo esses absurdos que 
V. Ex• denuncía. Mas o agricultor, em verdade, Excelên
cia, estâ cada vez mais descapitalizado, porque esse é o 
País. E digo, repetindo e rememorando aquilo que trago 
escrito aqui hoje, que estamos caminhando celeremente 
para sern'tos a nação dos mascates, onde todo mundo 
compra, todo mundo vende, todo mundo especula e nin
guém produz. Mas estamos caminhando também para 
comprar fome e vender miséria, porque, riã realidade, 
nós viramos a pátria da especulação financeira. 
Desculpe-me V. Ex• por ter-me alongado tanto. 

O SR. ÃLVARO DlAS- Agradeço o aparte de V. 
Ex• _e quero dizer que, em relação aos agricultores não te
nho reparos a fazer em se!J. aparte, teria-os em relação à 
questão da estatização, mas quero crer não seja esta a 
oportunidade. 

Concordo com_V. Ex•, não são os verdadeirQs_agricu[
tores que desviain recursos do crédito rural, são justa
mente os malandros, com grande habilidade no trato dos 
ProblemaS financeirOs, que acabam por cometer esses 
deSatinos que nós reputamos como atas de corrupção. 

Prossigo, Sr. Presidente. É preciso, antes de mais na~ 
-da,--iTIU.dar as- cOndições institucionais e admiriistratiVas 
que transformain esses beneficiários pessoais de favores 
governamentais em verdadeiros produtores responsá
veis, que tê!}? em mira a efiCiência, a competitividade, a 
contribuição pari o bem-estar do País ç, de suas comuni
dades rurais. 

Como é estarrecedor um exemplo, um apenas entre 
talvez centenas ou milhares, de como funcionam os in
c~tivos crediticios à agricultura, e que mostra que não é ·
reduzindo os subsídios que se encontrará a solução, mas 
fazendo com que os subsídios exerçam realmente seu pa· 

- pel no aumento da produção e da produtividade. 
Sabem os Srs. Senadores que uma das idéias mais pro

missoras, para melhor utilização do potencial agrícola 
do País, está nas áreas de várzeas, pela economicidade, 
pela pouca demanda de produtos importados, pela ele
vada dádiva da natureza incrustrada em seus solos gene
rosos, e pelo fato de que ali poder-se-ia, gerar empregos, 
melhorar os padrões de vida de milhões de pequenos 
produtores, eXtrair ·alimentos para milhões de famintos 
_urbanos. 

.E um dos programas mais promissores também, é o 
PROV ÃRZEAS. 

Mas como pode um programa destes funcionar a con
~nto, quando gente importante, firmas com forte apoio 
nos meandros da tecnocracia, são capazes de obter um 

·-fíiuinciamento ser aprovado, sem o projeto, sem o cum
primento de normas comezinhas em bom emprego de di
nheiros públicos? Como pode um esforço enorme ser 
desperdiçado em bandalheiras, sem que os r~onsáVeiS: 
sejam punidos? Sem que o império da lei, da legalidade, 
da ética, do respeito ao cidadão sejam recuperados? Sem 
que os comportamentos desviados sobrepujem as regras 
maís elementares de honestidade púb!íca? 

POis O Projeto_Barro Preto, condomínío apoiado pela 
Cooperativa dos Produ tore~ de Grãos dos Gerais Ltda., 
recebeu, do PROV ÂRZEAS, um financiamento, a ser 
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saldado em 1988, com juros altamente subsidiados, no 
valor de um bilhão, quinhentos e quarenta e oito mi
lhões, cento e um mil e trezentos e sessenta e nove cruzei
ros, sob o número EC/82/031. 

Não foi apresentado um projeto completo. Apenas um 
anteprojeto elaborado pela firma PATRUMEC, a que se 
ligam seus beneficiários. A começar do Presidente da 
Cooperativa, vários dirigentes e membros de seu con_se
lho fiscal. De que jeito foj aprovado, pode-se imaginar. 
Mas os resultados estão deJicritos, em minúcias, em Só
mulas de Irregularidade no Crédito Rural, do Bãilco" 
Central referentes ao BNCC~ corri respeito a este projeto. 

Esta súmula se encontra em meu poder, à disposição 
dos Srs. Senadores. 

Entre os vários beneficiários (trinta e dois), três firmas 
e seis pessoas apropriaram~se, por vârios-móViinentos fi~ 
nanceiros de bastidores, da maior parte dos recursos li~ 
berados. Em quase todas as súmulas se lê,. "a) falta de 
aplicação de recursos nos fins previstos, ·consoante resul~ 
tados de fiscalização efetívadas pelo agente financeiro 
em 20-12-82 e 11-3-83; e b) desvio de verbas para finali
dades alheias ao projeto". 

Compulsando as 33 súmulas, verifica~se que três em
presas: EMPROL; PATRUMEC e JJ MECANI
ZAÇÃO, a que se relacionam váiíos dos beneficiários do 
crédito, além de diretores da Cooperativa, acãfiarãm re
cebendo grande parte dos recursos, atravês de transfe
rências feitas pelos demais beneficiários~ Q-uer a-través do 
pagamento de débitos destes principais em b3.ncos e n..: 
nanceiras, quer diretamente, através de cheques identifi
cados pelo Banco Central_. 

Sr. Presidente, estes dados constam desse documento 
do Banco Central que chegou as nossas mãos. 

Nove pessoas, entre físicas e jurídicas, receberam, de 
todos os demais, quantias regularmente iguais, em valo
res de Cr$ 26 milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, 
CrS 2.176.700,00, Cr$ 6.356.400,00, Cr$ 30.034.000,00, 
Cr$ 9.983.500,00. 

Em vârias das súmulas, além das incriminações apoO~ 
tadas, questiona~se o modo como foram adquiridas as 
terras para o Projeto. Questiona-se, ainda, os -_leio na 
íntegra-;- .. motivos que levaram a Coopetativa a contra
tar o financiamento para repasse a cooperados, em sua 
maioria, recém-admitidos, residentes em municíPios fora 
de sua região de atuaçào, em alguns casos, sem tradição 
de produtores_ rurais". E mais,, "da posição (do banco) 
-diante da descaratização da operação como de repas
se, face à liberação direta d_e recursos à firma executora 
do Projeto". 

É por isso, nobre Senador Benedito Ferreirã., que afir
mamos, não são os verdadeiros agriculturoes aqueles 
que desviam os recuros do crédito rural. 

Mas oão vale a pena minuciai", oesta lamentável opor
tunidade. Quisera nào ter que aqui estar" com eSteS papéis 
na mão, para trazer à luz mais um escândalo. E é só um. 
Quantos mais serão pelo Brasil afora? Seú esta uma re
gra (entre aspas) de execução do Projeto que tantãs espe
ranças- nos trouxe'? 

Impossível não sentir no peito a indignação, o horror 
cívico, até o medo de que o País esteja,de mãos atadas, 
diante destas atitudes vis, desta falia de confiabilidade 
nas melhores_ instituições governamentais, desse vaza
douro enorme das boas intenções e dos escassos recursos 
de que dispomos. 

Quem responderá por isso'? Quem serã, de algum mo
do, molestado por cometer tais desatinos? Quem, ao fa
vorecer escancaradamente uma aprovação irregular de 
anteprojeto, pará beneficiários --aí o termo ê. a-mpla
mente certo - arranjados, fantoches, meros te.stas-de
ferro de meia dúzia dC: aproveitadores? 

O pior, Sr. Presidente, Srs_. Senadores, ê que isto see.s
tá tornando um fato demasiado freqUente. De repente, 
muitos podem passar a acreditar que isso- é nOrmal. Mas 
como? Está sendo ferido, com isso, o próprio orgulho do 
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cidadão que produz; está-se desalentando aqueles que 
ac-reditam numa recuperação económica. Ofende a quem 
tém brios, a quem. ama o País, a quem tem amor-próprio 
e não pNje ficar oroissq diante de tais barbaridades. 

Isto vem minando as bases éticas e jurídicas da Nação. 
E é preciso Pôr um paradeiro nisso, urgentemeritC, coin a 
força da lei, com a força. da vontade cívica dos melhores 
cidadãos_,_ com a restauração da credibilídade governa-
-menÍa!. - -

Quem poderâ fazer isso? 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex+ um aparte? 

OS~. ÁLVARO _DIAS-_ Pois_não, nobre Senador. 

O Sr. Virgílio Távora - Permita:..me, porque inff:liz· 
mente tivemos que nos retirar do plenârio, e V. Ex• sabe 
que sexta-feira é um dia em que o comparecimento a esta 
Casa não é dos mais numerosos. Mas, garantimos a V. 
Ex+, comprometemo-nos - justamente estávamos tra
tand-o de interesses da comissão de iilVestigaçãO, chefia
da pelo Senador Itamar Franco, portanto de interesse da 
Cas_a -que esse fat<:> será levado às autoridades compe
tentes e Solicitado, como no caso do comércio com os 
países do leste europeu, para que seja feita toda a investi~ 
gação, se]ain -dados esclarecimentos neCessários, e pUni-

-- do quem em Culpa for encontrado. Não temos ciência 
dos detalhes apresentados por V. Ex•, apenas do fato 
global, que a gentileza do Senador Itam_ar Franco nos fez 
comunicar. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Nós esperamos que isSo 
Seja feítO, nobre Senador Virgfiio Tâvora. Em nosso po
der estão as súml.i.las do Banco Central, que constatam as 
irregularidades, à disposição de V. Ex• e do Partido do 
Governo. 

O Sr. Virgflio Távora- Permita-nos d-izer. Com aque
la mesma prestimosidade com que procuramos fornecer 
à eminente Oposição todos os dados, tudo que, a nosso 
ver L~ possívçl captar do Governo para esclarecimento 
_çle_la, nós também esperamos que V. Ex• nos permita ti
rãr um xer_ox de:s_ta documentação para, no ma~s breve 
espaço de tempo, poder dar as explicações necessárias. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Pois não, nobre Senador. 
_Essa _denúncia fizemos em nome da Liderança do 
PMDB, e esperamos do Gáve-rno ·as-providéncias neces-
-s.âríàs.-- -

Er~ o qu~ tin_ha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
Palav!a ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do 
nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR.ITA,MAR FRANCO PRONUNCIA OS& 
GUINTE DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVI· 
SÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIORMEN TE. ~ 

O SR. PRESlDENTE (Lenoir Vargas)-:- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, por cessão do 
nobre Senador José Ignácio. 

O SR. PASS-OSPÔRTO (PDS- SE. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presiden
te e Srs. Senadores: 

Embora tardiãmente, eu gostaria áe hóje trazer aqUi a 
minha solidariedade à Bahia, à sociedade baiana, pelo si
nistro de Pojuca, quando unl comboio da Rede Ferro
viãriá Federal, a caminho da capital do meu Estado, des~ 
carrilou naquela estação ferroviãria da Bahia, vitimando 

_quase uma Centena de pessoas, trai:erido graves conse
qUências â própria sociedade baiana e às próprias entTda
des oficiais, que não tomaram providênçias para evitar 
aquele sinistro. 
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Mas ele, de uma certa forma, Sr. Presidente, traz~nos 
para o debate que gostaríamos de fazer sobre as ameaças 
que há na nossa área, sobretudo ao longo da Ferrovia 
Leste-brasileiro, do Porto de Aratu a Aracaju, e de _Ara
caju a Maceió, pelo transporte indiscriminado, sem con
trole, de iilffamáveís, de tóxicos e de cori-osivos, séin o 
devido cuidado, sem a preservação daquelas substâncias, 
_daq.uela J:l!:_gdução do Pólo Petroquímica de Salvador, do 

_Pólo Ç_loroquímico_ de Maceió, ca_1.1sª'ndo a todos nós 
apreensão, pelo perigo permanente que hâ ao longo des
sa ferrovia. 

As Secretarias de Meio Ambiente da Bahia, de Sergipe 
e de Aligoas, têrri reclaffi3.do a cada .dia a falia de Uma 
regulamentação, sistematizando o transporte desses pro· 
dutos. Avalie V. Ex~ que do Pólo Petroquímica de Salva· 
dor saem diariamente caminhões de ãcido cianídrico 
para o Porto de Aratu. E o ácido cianídrico, se um dia 
houver um sinistro, terá graves repercussões na cidade de 
Salvador, Hã o transpofte, -Sr. Presiderite, de amónia e 
de uréía, amôníà tôxiCa, pela- ferrovia de Ai-acaju púâ o 
Porto de Aratu. Esta ferrovia, Sr. Presidente, está com os 
seus trilhos e os seus dorment~ exauridos, erodidos, 
cansados, pelo tráfego ao longo de muitos anos de uso, 
cuja recuperação tem sido demorada e sem a oportuni
dade que está a merecer. 

Hâ, Sr. Presidente, o perigo ainda hoje se ampliando, 
através _do_ processo de desenvolvimento regional, pelo 
transporte de cloreto de sódio, sal de cozinha, do Rio 
Gl-ande dO NOrte, por via ferToviária para a nossa região 

-e para o Sul do __ País. 

É-preCiSo, Sr. Pri!:sldeilte", duas providências: a primei
ra, estabelecendo uma regulamentação para o transporte 
desses corrosivos, desses inflamáveis e desses tóxicos. E a 
segunda _a _conveniência de que o Ministério dos Trans
portes retorne ao projeto de construção do Porto de Ser~ 
gipe, velha aspiração do n~·sso Estado. Esse Porto, Sr. 
Presidente, está estudado e projetado, será um terminal 
maritimo feito em região já e-stil.belecida. O Sr. Miriístro 
Cloraldino Severo retirou recursos do orçamento deste 
ano, num montante de um bilhã-o e cem milhões, e 
desviou-os dessas obras iniciais do Porto de Sergipe, 
para ajudar à recuperação do Porto de Recife. Isso cau· 
sou, Sr. Presidente, sério impacto na sociedade sergípa· 
na, que aguarda a construção desse Porto, visto que nós 
somos- hoje produtores de cerca de quatrocentas mil to
neladas de amô~ia-uréia, que esÍâ sendo conduzida atra
vés de caminhões e ferrovias, nós teremos em -mais dois 
-anóS a produçãõ de Sais Potássicos. em cerca de quinhen
tas mH toneladas. Esses são insumos, fertilizantes bási
c:os, _gue têm que ser remetidos para todas as regiões do 
País, ·e n~o Po-deffi-Ser remetidos através de ferrovia, por
que a ferrovia não tem condição de trânsito: ela desloca: 
com esses pro_dutos, uma média de 15 quilómetros ho
r~rios, não tendo capacidade nem armazenagem pura o 
transporte via Porto de Salvador. Então, a solução seria 
a construção_ do- Port~ _de _Ser~ipe, já proje)<!d_o pela 
PORTO BRÁS, com- recUrsos quê foram desviados pelo 
Sr. Ministro Cloraldino Seveiá. 

Em face disso, Sr. Presidente - e sentindo que, nesta 
tarde, já estamos ao final_da presente sessão, em que ain
da teremos a honra de ouvir o nobre Senador Benedito 
Ferreíra- eu gostaria de fazer um apelo ao Sr. Ministro 
Cloraldirio Sevào, para que S. Exf retomasse os-rciiai'sós 
para a construção do Porto Marítimo de Sergipe, porqUe 
essa so!_ução é a mais -económica, é -a mais viâVel e a mais 
segura para se resolver, em definitivo, o problema do 
trãnsporte dos Pólos qufinícos -e petroquímicos de Ala
goas, de Sergipe e da Bahia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 
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O SR. BENEDITO FE[(REIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

As sextas~feiras já Vão fiCando para nós- queiramos 
ou não, aos poucos jã- estamos assimilando a chamada 
.. semana inglesa" - realmente dias melancólicos. 

Ainda há pouco, Ouvimos o nobre Senador Âlvaro 
Dias, Presidente da Comissão de Agricl.lltura, denun~ 
ciando aquílo que já é cilfiàl, aquilo que tem sido uffia 
constante em desfavor da agricultura e da pecuária na
cional, que é o desvio dos reçursos, e q~e levou_o Gover
no corajosamente, apesar de tardiamente, como vamos 
demonstrar neste nosso pronunciamento, a tentar corri
gir pouco a pouco esses descaminhos vi~to que, no meu 
caso particular, há 17 anos na Câmara e nesta Ca~_a e!J 
tenho insistido constantemente nessa tese do paral;lis
mo, da condição quase de irmãos siamese;s, que preexiste 
entre o subsidio e a corrupção. E no caso da agricultura 
não me surpeendeu, como deveras não .devr; ter surpreen
dido o Executivo, porque na realidade hoje o Banco 
Central, às vezes até de maneira dracqn~~na, porque 
aplica correção moQt;:táría. nesses empréstimos desvia
dos, não no instante em que ele constata o desvio de- re
cursos, mas desde a contratação ÇIQJ~mpréstimo. Ma.s, de 
qualquer forma, os prejuízos aí estão, e tentarei demons
trar a V. Ex•s o quanto foi ini.j:lortante essa provid~ncia 
governamental, que eu a recebi como um primeiro passo 
para coíbir esses abusos. _ 

Mas a par do pronunciamento dO Senador do ~araná, 
nós ouvimos agora o Senador Passos Pôrto, dando notí
cia da sua angústia, da angústia do seu Estado para dar 
vazão ao potâssio qUe ali vai ser produzido, quando nOs 
sabemos que, hoje, a nossa agricultura está aí pagando 
preços criminosos por adubos químicoS eól VTrtilde da 
escassez, exatamente, do Potássio. No entanto esse po
tássio que estâ levantado, prospectado, medido hã mais 
de 16 anos em Sergipe, lamentavelmente, não entrou em 
processo de exploração e quando isso ocorrer faltarâ, 
por certo, o transporte para trazê-lo ao centro de consu
mo que tem a sua agricUltura em sérias dificulda:des por
que, realmente, falta esse aditivo que deverá ser fncorpo
rado aos outros felizrpente já pródlizidcis ãqui; -como é o 
caso do fosfat_p, que é tão necessário taifibém. -à nossa 
agricultura. 

Mas, Sr. Presidente, em qu~ pese tudo isso, eti t~nho 
sido invaríavelmente um homem otimista, a exemplo do 
normal dos políticos: Se não fôssemos otimistaS aqui nãó 
estaríamos. Contudo, de certo tempo a esta parte, vai-se 
desvanecendo em mim o otimísino- e_ ce.ctendo lugar_ a 
uma quase e incontida frustração e -até meSmO uffia certa 
desesperança quanto ao nosso futuro, ao futuro dO Bra
sil a continuarmos como até aquj: a sermos ufu pÕVo d~
cuidado, um povo excessivamente confiante na arte _de 
dar um je-itiilho, e o que é piór, na he!"esia, na blasfemül a 
que tanto nos apegamos de que Deus é brasileiro. Com 
isso vamos jogando a culpa das nossas dificuldades em 
terceiros, quandc no G"ÓveTn-Õ, Ou atê mesmo em Deus 
pelo,''destino" que Ele nos deu. 

Mas a par do meu otimismo, corng de re!ito d~ quase 
totalidade dos nossos pares, reiteradamente nesta Casa e 
da Câmara dos Deputados, repito, desde os idos de 1967, 
venho tentando, em todas as oportunidades, nas comis
sdes e na tribuna, foqnu!ar um meío, para estancarmos, 
coloca.~:: um paradeiro na política suicida que vimos, se
cularmente, ê verdade praticando em desfa'(()t da nossa 
agropecuâria naturalmente, mais por des~~id,Q :do que 
maldade mas que poderá, a curto prazo, nos cuStar lágri
mas de sangue. 

Tanto é ver_dadr:: St. ~residente, que em 1967, jã- exami
návamos e deplorávamos da tribuna da Câmara as tr_iSie~ 
mente famosas operações d~. "Swap", postas em prática 
para financiar, 10 anos antes, ou seja, em 1957, as fábri
cas de autontóveis para fornecer um mercado que rlão 
podia pagar bicicletas e nos levar em conseqüência des~ 
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ses investimentos a produzir tratares agrícolas ex.ata
mente lO anos depois. Toda aquela orgia de o pobre fi
nãriciar o -rico, de o cruzeiro financiar o dólar que, sabe~ 
mos todos, fol praticada com os recursos e divisas gera
-das pela nossa eternamente desprezada agropecuária. 
Tentamos-alertar o governo, os nossos pares e a nossa 
gente, para o perfgOso caminho que enveredávamos, di~ 
zendo então que caminhávamos para ser a nação dos 
mascates, como há pouco antecipava aqui, todo o mun
do comprando e vendendo, todo mundo especulando e 
ninguém produzindo para no final daquele pronuncia
ineãtO, pedír~- ali, como faço hoje, nõvruriente, Sr. Presi
deii.ü::, alé -mesmo pckmisericórdia, que paremos- e· eu 
pedia que parássemos- e não paramos de utilizar medi
das financeiras para resolver problemas econômicos, es
Pecialmente quanto ao setor primário, setor agrOpe
cuário, pois se continuássemos, como teimosamente con
tinuamos, chegarlamos ao regime de com-prar fome e 
vender miséria, o que é pior, Sr. Presidente, e sofrermos 
o ridículo mundial. 

Ridículo e o escárnio mundial, Sr. Presidente, visto 
possuirmos, como pais nenhum possui, todos os fatores; 
terra, sol e água além duma vocação extraordinária do 
nosso homem para o amanhã da terra e com isto sermos 
o grande __ provedor mundial de alimentos; no ent~nto 
aqui estamos, com as .. ~·Calças nas mãos" pará obter 
dólares para os juros externos e pagar Petróleo, mas es
tamos acossados pela fome que vai se acentuando, com 
Silos se esvaziando rapidamente e por acréscimo a gran
de indagação, onde os dólares para importar comida? 

Ao lado desta indagação mais que angustiante, por 
que, Sr. Presidente, não colocarmos outra, como iríamos 
justificar perante o resto do mundo para que nos venda 
alimentos a prazo? 
- HOifestamente, Sr. Presidente, nào sei como iremos 

nos justificar, mas sei, sabem V. Ex~s e sabemos todos 
que já é- mais do que tardio para que nos ponhamos em 
Brios e criarmos juízo, já é mais que chegado o tempo de 
nos comportarmos como gente adulta e ajuizada, de pa
rannos de transferir responsabilidades para Deus ou 
para o Governo e a partir do varredor até nós os Senado
res, todos nós, passarmos a viver realisticamente, realai

-zannos, como que, uma volta às eriges, uma verdadeira 
revolução re.generadora dos nossos costumes e vivermos 
dentro das nossas reais limitações, preoc:upando~nos 

mais com o ''Ser" do que com o "Ter", esquecendo um 
pouco o statt..s e volvermos as nossas vistas, a nossa inte
ligência e sobretudo toda a nossa energia para o trabalho 
e mais espe-Cialmente para a produção de alimentos antes 
que sejamos visitados pela fome sem esperanças. Não 
creio, Sr. Presidente, até mesmo ser razoável o\1 neces
sário, buscarmos as causas, enumerar as razões maiores 
ou menores que no~ colocaram no terrível limiar em qUe 
nos encontramos. 

No limiar, repito, Srs. -Senadores, não só da fome ca
rencial mas da fome iinpOnderável e sem esperanças de 
ser saciada: e que já, na o só nas áreas flageladas pela seca, 
mas até mesmo nos giandes centros, jã vêm patrocinan~ 
do e induzindo os saques aos armazéns e aos s_upermer-
cado.s._ -

Sr. Presidente, esperançoso ainda, de poder no exercíw 
do do sagrado dever, que tenho para com a nossa gente e 
com o meu país, venho pesquizando dados, fatos_ e nú
meros oficiais para com á ·minha modesta experiência 
pessoal, submeter a V. Ex•s e a meus,pares, uma sêrie de 
pronunciamentos para o nosso debate, que pretendo, 
seja útil, e tenho a veleidade de que sejam necessãriOs e 
urgentes para encontrarmos o caminho e a soJucão para 
os problemas que emperram a nossa agropecuária. 

Para hoje, Sr. Presidente, trago, neste "final de tarde, 
para a trib~na, na esperança de que tenha divulgação 
que o momento exige, uma medida, um ato do Poder 
Executivo, que em verdade saiu com muitos anos de 
atraso, estou repetindo, mas repito, se bem divulgado en
tre QS no~sos produtores rurais irâ atenuar em boa parte 
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as nossas imprevisívelS dificuldades de abastecimento_de 
cereais no- ano de 1984, dificuldades que já nos afligem 
agora. Trata-se, Sr. Presidente, da tabela de preços mini
mos, de preços de garantia aos pi'Odutores com o sistema 
de reajuste de tOO% em relação às O.R.T.N - Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

Sr. Presidente, a tabela que aqui tragO começou a vigir 
em agosto, e seria cansativo se eu dissesse todos os nú
meros aos Srs. S~nadores. Eu_já trago essa rnesma tabelii 
corrigida para o mês de setembro, com o índice -de 
O.R.T.N. verificado naquele período. 

O Sr. Passos Pôrto - Perm_ite V. Ex• um apar!e? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não, com 
muito prazer nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Senador Benedito Ferreira, V. 
Ex~ faz um discurso, nesta tarde, da maior Seriedade. E: 
pena qUe tenha sido num final de sexta-feirà, SeÍia muito 
bom que aqui estivesse todo o Senado, para ouvir graves 
e profundas reflexões que V. Ex• faz, sobietudO-quanto 
ao comportamento da sociedade brasileira nestes últi
mos aóos. V. Ex' tem ampla razão quando diz que nos 
transformamos numa sociedade de consumo sem contro
le, onde o cruzeiro está financiando o dólar~· 0 pobre es
tá fínanciándo o ricà. Isto é uma coisa mUito 'profunda, 
muito- Séria e mUito importante. Realmenfe, esse tipo de 
socíedade que estamos criando, com essa econornia de 
mercado,_ Ull:la sociedade altamente sofisticada, onde 
uma eme-é bt:neficiáfia de toda essa civilização e essa tec
nologia, e grande parcela da sociedade brasileira, aquela 
que produz, está. recolhida no interior do Brasil, no inte
rior das fábricas ou de suas pCquenas indústriãs, lutando 
diariamente para viver e concorrer numa sociedade que 
cada vez mais estâ se transformando numa sociedade só 
de consumo, sem preocupação com os setores produti~ 
vos e até coin _a p65pria renda nacional. Acho que, ao se 
recompor o Brasil, no inicio se deve pensar na mudança, 
justamente,· desse comportamento da nossa sociedade, 
que se deve voltar para esses valores que V, Ex• falou, es~ 
ses valores antigos, e que constituíri:un a própria história 
da ecOnomia e âa vida social do Brasil, quando o homem 
prodLiz e trabalha, e só através da produção ele deve ter 
recursos para as benesses da vida. De modo que o discur
so de V. Ex• transcende a esta tarde e a este pequeno au
ditóri(), para se transformar numa peça da maior impor
tância a ser incorporada aos Anais da nossa Casa. Muito 
obrigado. 

O SR. BENEDITQ FERREIRA- Eu que agradeço a 
generosidade de V. Ex.f, visto que eJa me socorre, me 
conforta e me gratifica, encontrar e!h V. Ex' essa reper
cussão~ Sendo quem V. Ex• é,- um homem da melhor 
quafif\cação e com· essa apreciação gtmerosa, eu realmen
te me sirifo encorajado em prosseguir- neste nosso modes
to trabalho e até já me sentindo autorizado, como j:_U_ 

anunci-ara inicialmente em outras oportunidades, a pros
seguir com o tema. Sem o-_pàder de síntese e sem a capa
ci_~ade maior de condensar tudo aq uUo que vem me an
gustiarido, verífiCjUêi -que seria· forÇado a abusar da gene
rosa atenção, dos meus pares, por algumas vezes, na ten
tativa de esgota~. minhas limitações sobre_o tema: De fa
to, eu gostaria de s~r, no caso específico, a função aler
~ente que o medicamento tem no organismo, de provo
car a reação. Sem dúvídà ~!Suma, meus pares, com 
maior experiência e mais luz, haverão de encontrar esse 
caminho que eu, perdido nesse cipoal em que me encon
tro, não pude até aqui alcançar. Reenxergando, pude 
constatar, em face dessas últimas medidas tomadas na 
área do Ministério da Agricultura, vislumbrando uma 
luzinha no final do túnel. Com a ajuda, melhor dizendo, 
sob o comando de V. Ex's, estou certo de ,que encontra
remos o caminho que este País está urgentemente neceS
sitando achar. 

O Sr. ltama~ Franco - Permite V. EX• um aparte? 
Desculpe-me interromper o pi-onunciamento de V. Ex' 
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O SR. BENEDITO FERREIRA- Pois não. V. Ex• 
vem em meu socorro. 

O Sr. Itamar Franco- Gostaria de me situar dentro 
da linha de raciocínio do Senador Passos Pôrto. V. EX', 
há pouCo, falou na volta às origens. Não é fiaSe-de efeito, 
ela é verdadeira. O Brasil precisa redirecionar seu rirode
lo de desenvolvimento. O Brasil não pode continuar co
piando as grandes nações industriã.iizadas, o Brasil não 
pode continuar, permita-me V. Ex•, a sofrei os impactos 
adversos de uma economia internacional, fruto, às vezes, 
da ganância dos _banqueiros internacionil.ís-. Quando V. 
Ex• fala na volta às origens, istO ·é-[lindamental, isto ê 
que o Governo Brasileiro deveria ter em mente. V. Ex• 
tocou no problema dos alimentos. E aqui faço um corte 
neste aparte, para re-cordarMme do pronunciamento, tamM 
bém de V._ Ex~. sobre o problema doS rerriédios, quãndo 
tivemos oportunidade de debater. Ã frase não é minha, 
mas é uma frase também verdadeira, Já se disse, SeDado r 
Benedito Ferreira, que a grande.naçãO do Século XXI 
não será a nação das grandes armas nucleares, dos arse
nais atómicOs, será a nação que dominar o problema 
energético e o problema dos alimentos. Nosso Brasil tem 
!udo para isto. S"e V. Ex' comparar com as dificuldades, 
por exemplo, que tem a Alemanha Ocidental, que tem o 
Japão, com c. problema dos alimentos, que V. Ex' conhe
ce melhor do que eu, nos seus fundamentos e nas suas 
origens, verá que o Brasil poderá sei--realmente a·gráríd(i 
nação do Século XXI. Para que ele seja a grande nação 
do Século XXI, terá de se voltar para si mesmo, teiá -de 
buscar outra posição, não a posição da cópia das nações 
industrializadas, Meus parabêns a V, Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mui to obrigado, 
nobre Senador Itamar Franco. 

V. Ex•, um homem experimentado, sofrido, naturaiM 
mente recolheu, nos seus conhecimentos, esse "fenômeno 
curioso que verificamoS rio Brasil. b. um País tão extraorM 
dinariamente feliz que o nossO homem- e já empreguei, 
neste plenário, esta observação- é, pOr ãSSim-á'IZer, de 
um povo diferente, Parece que, se Deus fez o homem de 
barro, o brasileiro que foi feito de humus, tal a nossa voM 
cação para o amanho da terra. Tanto é verdade que difiM 
cilmente encontramos um profissional liberal que, com 
seus primeiros recursos ameilhaâos, não procure, de 
imediato, comprar uma gleba, embora ele saiba que unia 
maneim de ficar pobre, alegremente, no Brasil é ser agriM 
cultor. Tal a nossa vocação, nosso ascendrado amor à 
gleba. Realmente magoa, constatarmos que reunindo to
das as condições, como salientamos, e V. Ex• se reportou 
muito bem, poderíamos ser a grande e generosa civiliM 
zação, capaz de__ saciar não só nossas "iJ."ecesSidades interM 
nas, mas de saciar esse meio bilhão de irmãos nossos que
morrem de fome, de fome efefiva. E, no entanto, ô qr.ie 
verificamos são já- os nossõs gran.deS-Ceitfros hoje Com 
todas as famílias intranqüílas. As casas ou são transforM 
madas em fortalezas, ou abandonadas e os seus moradoM 
res procurando morar em apartamentos, na busca e 
maior segurnça, segurança porque; na- realidade, nós sa
bemos que há motivo pãra nos sentirmos ínSegui'oS, mo
tivo porque homens de beril, a Coritin-uafriiOs por esse ca
minho que vamos, sem dúvida alguma, amahã, por certo 
irem-os encOntrar em casa as nóssas esposas, as- nossas fi
lhas assustadas e como casos realmente tristes para nos 
contar, que sofreram assalto, roubo não de valores _ou
tros, mas assalto na busca de alimento. 

E o que é interessante- e o que realmente deveria es
tar preocupando mais ainda a todos nós - é que os as
saltos que temos verificado, sobretudo no Rio de JaneiM 
ro, poderiam ser mais orientã:dos para os banqueiros, 
hoje proclamados, estatística e matematicamente-Com.:
provado como os maiores privilegiados deste País. Na 
realidade, vemos que muitOs desses assaltos, não são cOM 
metidos pela busca da apropriaçao de bens materiais, 
são assaltos para pegar comida, alimentos. 

Ora, se temos essas condições, condições que a humaM 
nidade faminta poderá nos cobrar e nos por em brios se 
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demorarmos a exercitar o papel que Deus nos reservou, 
qu:indQ ilOS -dOtOU de tantOS fatores favoráveiS para SerM 
mos grandes provedores dealiemntos do mundo, nós po
deremos sofrer o vexame, que outras nações famintas, a 
exétnplo do que os nosos irmãos, internamente, já cO
meçã"Ih a· praticar assaltando arm~zéns, porque fossem 
assaltos- como disse e repito- na busca de bens mate
riais;· saques em busca _de bens materiais, muito- maiS có
modo seria para esses saqueadores atacarem os bancos, 
que seria até quase com_o que uma espécie ejustiçamento 
social, se os assaltos fossem orientados contra os privile~ 
giados baiiqueiros. Mas rião, em que peSe sermos o celei
ro do mundo, pelas condiçõ_es que possuímos, os assaltos 
são contra os armazéns e s~permercados. 

-O Sr. Alberto Silva --Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Benedito Ferreira, pois o discurso de V, 
Ex• surpreende a todos, porque o tema é apaixOnante, é 
o tema da atualidade. 

_ _Q_ SR. BENED_ITO FERREI_RA - Com muito praM 
zer, nobre Senador. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex•, como um homem bem 
sucedido, grande produtor, industrial e produtor rural, 
teme pelo futuro desta Nação que podia ser a Nação de 
produzir alimentos. Nós, nesta CaSa, que estaffios ouvin
do V. Ex• com o maior cuidado e auferindo de suas pala
vras alguma coisa para fazer uma sugestão, gostaríamos 
de colocar a questão nos seguintes termos. Há poucos 
diãS, dando-um aparte aO Uobre"Seriador Vir,&flio Távo
ra, a respeito de" tema semelhante, fazíamos a seguinte -
pergunta - como engenheiro, para resolver um proble
ma, às vezes_, lançamos mão do raciocínio por absurdo. 
Então, dizíamos a ele que se é importante para um pafs 
ter dinheiro sufiCiente para pagar dívidas, para incentiM 
varo desenvolvimento se, de estalo, tivéssemos um bem 
material de grande valor internacional, o petróleo, e de 
repente fôssemos indepenaentes em petróleo ... Ele, ao 
respo~-rde:r. atropelou o assunto, com_o inteligente que é, 
não âeixando~-nos concluir. Dísse-no: -.. V. Ex• sabe, 

-como-engenheiro que para explorar um poço de petróleo 
Ieya 5 anos ... " Não é isso, dissemos de estalo; se por mi
lagre, tivéssemos todo o petróleo necessáriO, "nós tei-íaM 
mos o dinheiro imediato para pagar a dívida e retomar o 
desenvolvim-ento. Natúralmente, e V. Ex• diz muito bem, 
é preCiso redirecicinar esse desenvolVimento no rumo do 
campo, para produzir os alimentos que esta Nação preciM 
sa._Mas, agora, colocaríamos a questão em outro ponto, 
er~ isto que_ queríamos fala_r ao nobre Senador-Virgílio 
TávOra, qtie pfópõe que se traga temas ao debate, e V. 
Ex• está trazendo um; propunhamos o seguinte: se nós 
não podemos, de estalo, obter petróleo, porque se diz 
que não o temos no volume que precisamos, vamos-a ou
tro bem que o Brasil tem - eu posso garantir a V. Ex• 
que tenho as informações para dizer que existe e,-imediaM 
ta~ente, s~ o Brasil quiser. b lá na Serra de Carajás. 
Sabe V. Ex• qual é a estimativa do valor do ouro que nós 
temos lã em Carajás? b algo superior a 200 bilhões de 
dólares. Cofio é que se tira ci ouro do chão? Os garim
peiros estão tirãndo, nã--exada, pepitas de-JO; 40 kg. V, 
Ex• tem visto na televisão. E se a Vale do Rio Doce, 
equipada com poderosas máquinas, fase lá e tir~ss-e, inM 
dependente de estrada para Itaqui, indepencieUte de 
quaisquer outras pr_ovidências? O ouro está lá. Se_ a 
Companhia Vale do Rio Doce fosse lá, por -ordem d-o 
Governo equipada, e tivesse algum diriheiro para se 
equipar, e retirasse do solo, por meio de mãquinas -
isso é conhecido no mundo inteiro, na África do Sul, em 

----.qualquer lugar, o ouro que precisamos urgentemente, e 
empilhassem os este ouro, com finalidade exclusiva e duM 
pia: pagar ã dívida para sairmos do sufoco, através de 
uma moratória negociada, para não sei de repetite~ en
quanto tiramos o ouro - precisamos parar U!fl pouco 

-·enquanto se tira o ourO, que é riqueza - suprir os banM 
cos do dinhejro necessário para o crédito agrícola. Por-
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que V. Ex• sabe mais do que nós que o Banco. diz que a 
ã!friciiltura, seja desta ou- d~quela maneira. Mas, quando 
o Sr. envia o seu pedido, ele vai dizer que não tem esse 
dinheiro. O PROVÃRZEAS deu um exemplo disso. Vá 
ao BNCC, ele diz que O programa está suspenso, porque 
não há din_}J_eiro. O" dínheiro todo arrecadado no País, 
hoje, é para a díVida. E V. Ex~ vai nessa linha de raciocí
nio, estamos percebendo que vai chegar lá. ~preciso re
direcionar; -mas é necessário-dinheiro. Temos dinheiro 
sob a forma de ouro._ É outro tema, jâ fiz uni discUrso 
aqui~ mas o nobre Senador Virgflio Távora tião estava, e 
S._ Ex• propõe- que essés temas sejam debatidos aqui. Eu 
volto com o tema: o ouro do Brasil para pagar a dívida e 
retomar _o_ desenvolvimento, a começar pela agricultura e 
pecuária, ComO quer V. Ex• Parabéns pelo tema, pelo 
discurso e pela oportunidade d;t observação. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado a 
V. Ex• 

Na realidade, sabe V. Ex•, com toda a sua experiênCia 
pretéiíta de administrador executivo, que rião há, inega
velmente, nenhum investünen1o de resposta mais rápida 
do que a agricultura. Investimento de mineração, V. Ex• 
colocou bem é um tanto quanto demorado. Em que pese 
esse valor excepcional que o ouro vem alcançando, atinM 
gindo cifras realmente assustadoras, e já o temos prosM 
pectado em várias regiões, mas, de qualquer forma, ainM 
da seria talvez um empreendimento de maturação mais 
demorada, porque, hoje, com essa fome que assola a 
maioria dos países, nós não terfamos dificuldades de coM 

-locarmos todos os excedentes agrícolas que, de imediato, 
conseguíssemos produzir. No entanto, e essa é a tôriiCa 
do nosso p"ronunciamento, nós estávamos airida como 
que no chamado nariz de cera, como diz o pessoal da imM 
prensa, para entrarmos no âmago da nossa preocupação 
maior. 

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com mUito praM 
zer, nobre Senador, Mas, eu gostaria s6 de concluir a miM· 
nha resposta às generosas palavras do Senador Alberto 
Si!va, porque S. Ex• honrandoMme com a sua atenção até 
o desfedi.o do meu pronunciamento. S. Ex' constátará 
q!Je, em realidade, o fator crédito é ponderável, mas não 
tem sido tão decisiv_o._Porque o que seria e creio, inclusi
v_e com a minha experiência pessoal, o_ insum~ que falta
va para a nossa agricultura e a nossa pecuária, um ·tanto 
quanlo tardiamente, os técnicos, atrapalhados pelos tec
nocratas, custaram muito a eritender que o insumo efeti
vamente gera resultados. Em qUalquer atividade econô
mica, é sem dúvida alguma a perspectiva de lucro, quanM 
do não a certeza do lucro. E essa certeza do lucro vem 
sendo agora posta em prática pelo Governo. Daí porque 
eu estou trazendo aqui e começava já a entrar na chama
da tabela de preços mínimos; 

Mas, qu(!ro ouvir O "Senador Marcelo Miranda, porM 
que é também um ex~Governador de Estado, e um exM 
Gõvernador ae um Estado grande produtor de grãos e 
de carne. -

O Sr. Marcelo Miranda- Senador Benedito Ferreira, 
O meu· àParte é pai-a cong_ratular-me com V. Ex• por este 
oportuno pronunciamento, neste crepúsculo de semana 
que estamos, ímportã.nte Pronunciamen~o, princi_palM 
mente pelo enfoque qUe-se dá naquilo que de mais-pre
cioso temos, -para fazer- deste Brasil um País auto
sustentáVel, que é a-_agricultura. Infelizmente, e V. Ex• 
toca muito b_em, é necessário voltar às origens; é neces
sário reconhecerMmos todos que nós somos um País 
pobre, e alguns acham, ou grande parte do nosso povo 
acha, que o nosso País é pobre, mas, na realidade, é meti
do a rico. O agricultor dos nossos Estados- somos Es
tados irmãos e temos na agricultura e na pecuária a nos
sa maior fonte de renda- fica, neste País, sem saber se 
planta ou se aguarda as inst!uções. O agricultor não tem 
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programa; ele planta porque é teimoso; ele planta por~ 
que acostumou a trabalhar, e muitos--- ou a -~aTar par~ 
te, como V. Ex• dtsse textualmente _.,;. fazem o tTabaTho 
do mascate, ou a maior parte; compra e vende, obt~ildõ-
(ucro maís do que aquele que trabalha e produz. _Eu per~ 
guntaria a V. Ex•: Qual é o papel do Ministério da Agri~ 
cultura, nesse contexto? -

Houve época, nobre Senador, em que um Deputâd0, o -
Sr. Afrânio de_ Oliveira--;-pediu, da tribuna da Câmara dos 
Deputados, a extinção do Ministério da Agricultura. 
Ainda no mesmo tempo, o Deputado Carlos J,..acerda pe
diu para ter o privilégío- de fazer a jUstificativa --_e· 
lembro-me bem porque li a respeito - que não passOu 
de um linha: "se for extinto e não fo! publicado, nin~ 
guém sente a falta". Isto acontece ainda em nossos dias. 
Muito obrigado a V. Ex• · 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Agradeço o seu. 
aparte, nobre Senador Marcelo Miranda. Mas, eu gosta~ 
ria de responder a pergunta, a mim diríi:ida por V. Ex•: o 
que é o Ministério da Agrícultura? Respondo~ lhe que_é o 
primo pobre da AdministriÇão Federal, e que tem, tal~ 
vez por essa razão, à sua frerite, um Cidadão que é, real
mente, revestido da humildade franciscana, o Sr. Minis~ 
tro Amaury Stábile, uma h~:~mildade que engrandece os 
verdadeiramente grandes_. - ---

Talvez, por essa humildade, é que o Sr. Amaury Stábi~ 
le está conseguindo arrebentar os griH1ões que, secula~:~ 
mente, transformaram o Ministério da Agricultura çomo 
um estuário do deboche administia"fivó~- RO:uve·- época
em que eu mesmo denunc_iava, daqui desta tribun_a_.. que 
um técnico de nivel s_uperior do Ministério da Agricultu
ra ganhava menos do que um chofer de carreta lá na nos
sa empresa. Isto não foi ç-orrígido de imediato, mas, afi
nal, foi corrigido. Mas, V. Ex•s vão veríficar no fecho do 
meu discurso, o apelo que eu dirijo à Mesa para que n6s 
usemos o espaço que nós temo no programa "A voz do 
Brasil", que ainda é muito ouvido, na casa dos nossos 
sertanejos, porque ainda não estão recebendo ~ imã.gem 
da televisão. Então, esses nossos sertanejos, se ouvissem 
esses dados e esses fatos que é preciso urgentemente, que 
a Nação precisa muito mais, que esses dados chegu~m ao 
conhecimento do nos_~o agricultor, para que ele plante, 
porque agora lhe é assegurado lucro, Porque essa grande 
vitória, fruto d<;~._ perseverança, sem dúvida alguma, do 
mais m·odesto, do mais humilde dos Ministros que eu já 
pude conhecer até hoje, que é o Mini_stro Amaury Stábi
le, essa conquista que eu reputo como o primeiro passo, 
o primeiro grande, únic_o e verdadeiro passo que este 
País está dando para reencQntrar-se, que é permitir que ·a 
agricultura e a pecuária -deixem de ser esbulhadas com_ 
esse ópio que é o chamado juros subsidiados. J!sse ópio 
com que nós privilegiamos 20% de espertalhões, que têm 
acesso aos créditos, mais-80% dos produtores, que não 
são bem-falantes e nem sabem com_o falar com_ o .. _g~rente 
de banco, são penalizados duplamente, vez que produ
zem com os seus recursos própriOs,-corn todas as dificul
dades que peculiarizam a sua atfvidade, e que, muitas ve~ 
zes, são obrigados a vender na rama, na folha, porque 
não têm recursos para custear a colheita. Então, temos 
esses 20% de privilegiados. E V. Ex• não fenha dúvida 
quanto a essa informaÇão, porque o InstitutO de Pesqui
sa Agrícola de São Paulo, uma das instituições reahnente 
respeitáveis deste Pãís, tah:ez a mais perfeita do setor de 
economia agrícola _d_e São _Pau_lo, pesquisando todo 
aquele pedaço de Brasil, do qual todos nós nos orgulha
mos porque pode, realmente, se nivelar a qualquer pafs 
desenvolvido, ali, naquele Brasil desenvolvido, naquela 
partezinha que é São Paulo, somente 29% dos seus agri
cultores- agricultores com cultura européia- uma ci
vilização bem diferente do resto, çiesse B.rasil sofrido, in
teriorano, mesmo ali, sõ 29% dos prod-utores são_ 
usuários do crédito nil'.il. 

Logo, a nossa afirmação de que somente-20% atilizam 
o crédito rural no Brasil caracteriza bem a nossa afir-

mação de que o crédito subsidiado tem sido o ópio, a 
desculpa para a economi<t urbana cscravi~c a agricultura 
da forma que tein feito. Na realidade, nós temos que ar-

, car-éom--lsso tudo. 

O Sr. MarcC>ndes Gadelha- V. Ex• permite um a par~ 
te? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Marcondes Gadelba- Nobre Senador Benedito _ 
Ferreira, quero também congratular-me com V. Ex', 'pe
las notícias alvissareiras que traz e pela injeção de cora
gem que dá aos nossos agricultores, quando os incentiva 
a pláiltãr sémpre·e cada vez mais. Na verdade, estávamos 
a predsar desse alento, nobre Senador. V. Ex• que tem 
acompanhado a evolução da agricultura neste País, nos 
últimos 20 ou 30 anos, hã de ter notado como esse setQT 
tem sido o quarto de despejo da economia nacional, tem 
sido, de certa forma, expurgado das p-reócu-pações ofi~ 
cíUís.-E o pl-od-uto agrícula tem crescidO a taxa-de 3,4% 
ao ano, convivendo, Deus sabe como,_ com o boO!tJ- in
dustrial_ que, durante algum tempo~ assegurava cresci
mento dos selares urbanos da econimia da ocd_em __ de 15. 
16, 17% ao ano. Quer dizer, esse crescimentodesarmôni
co Jcvou a problemas estruturais seriíssimos,_na econo
mia nacional. Então, essa retomada da agricultura, 
como grande elemento formador de renda, como grande 
elemento gerador de divisas, é absolutamente raciona!, 
judicioso e, espero, extremante fecundo para o futuro do 
Pais. Durante longo tempo, Senador Benedito Ferreira, 
a agricultura ainda será o-sustentáculo, o grande elemen
to financiador do processo de desenvolvimento nacional. 
A_ economi~ industrial do Pais ainda passa por um pro
cesso de modernização, ainda passa por um processo de 
substituição de importações, durante esse tempo todo e 
até que isso venha se completar, a agricultura há de ser o 
sus(entâculo_deste País. _E f!Lais ainda, o_ mundo atravessa_ 
um período de extrema penúria, de fome, de dificuldade. 
de acesso a áreas agricultáveis. Há. uma ecassez mundial 
de _alimento!:\, e dois terços da hum_anidade, hoje, já se en: 
contram com uma carência protéica e calórica que preo
cupa seriamente os órgãos das Nações Unidas, no caso, 
sobretudo, a F AO e a Organização Mundial de Saúde, 
De modo que esse alento à agricultura, que V. Ex• traz 
neste Momento, é recebido por nós todos com entusias~ 
mo, e esperamos que V. Ex• continue com essa de~i~ 
cação, com esse zelo que lhe é peculiar no estudo d.os 
problemas agrícolas deste País, que não se resume ape
nas ao Ministério da Agricultura, mas que envolve ... (0-
Sr. ?residente faz soar a campainha) Vou enc:errar, Sr. 
Presidente .... envolve uma g_ama enorme de órgãos c_oâd
juvantes, desde o Ministério da Terr.a até o Banco do 
Brasil, passando pelo INCRA, enTim, hií toda uma co
munid<lde plural cuidando desses problemas agrícolas, e 
V. Ex• é Um dos !(deres ness~ setor dentro do Congresso 
Nacional,_Meus parabéns e continue desse modo. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A Presi
dência lnterroillpe o nobre Seni:tdor para lembrá-lo que a 
sessão vai terminar às 18 horas e 30 minutos, e como V. 
Ex• parece ter um alentado traba_lho aind_a_para apre:oen
tar, que V. -Ex• diminuísse, um pouco, a concessão dos 
apartes para podermos ouvir com mais vagar o discurso 
que V. Ex• profere. · 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
agradeço a observação de V. Ex• Realmente, estou 
aprende~do e recolhendo essas conttibuições valiosas 
que, a par das palaVras+ gerierosas dos meUs colegàs, e 
sabe V, Ext como político que é, são a remuneração 
maior que nós, os chamados políticos, esperamos não só 
dos nossos pares, mas, também, dos nossos ~oncidadãos. 

Mas, Sr. Presidente, eu dizia que o Ministéi'io da Agri~ 
cult-ua ê, realm"enle, O primo pobfe. E o meu pleito-a V. 
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Ex•, que já quero antecipar, porque possivelmente vou 
ter que encaminhar à Taquigrafia o texto do nosso mo
desto trabalho, é que usemos a "Voz do Brasil" para di
vUlgar essa realidade, porque tal é o desenco.cajamento, 
prOvocaâo pela malícia dos espertalhões, daqueles hoje 
aqui apontados, por exemplo, pelo nobre Senador Álva
ro Dias, Presidente da Comissão de Agricultura, daque
les que avatlçam nos bilhões do contribuinte que deveria 
ser ºrientado para a produçao rural; eles não estão inte
ressados que se mude a política, porque são os b~nefi-: 
ciários, E não sei por que arte diabólica, Sr. Presidente, 
num verdadeiro conciliábu[o de Satanás, eles cons.egui
ram impedir que fosse divulgada essa nova realidade_que 
se inicia no Brasil; alardearam que _o Governo iria em
prestar dinheiro, cobrando 85% cj_a correção monetária. 
Ê verdade, Sr. Presidente, 85 mais 3% ao ano, mas não 
permitiram fosse publicado que1 essa mesma providência 
do Governo, a Companhia de Financiamento da Pro: 
duç_ão asseg_ur~ _não 85% de correção monetária sobre o 
preço, mas 100% da correção monetária. 

Daí por que, Sr. Presidente, viajando _pela Belém
Brasília, viagem que faço habitualmente à noite: para ga
nhar tem-pO:--Pude felizmerite fazê-la durante o dia, esta 
seinaOa, e ness-e trecho de quaseJ.300 quitómetros-, da
qui onde exerço as minhas atividades econômiCas, que é 
~ Araguaína, pude constatar, Srs. Senadores, para tris
teza e· pasmo meu, eu Õ.ão verífiqueí 20 alqueires de terra, 
Sr. _Pr!::sidente, eu não verífiqu~i tOO hectares em toda a 
extensão de terras preparadas para o plantio. E sabem V. 
Ex~s que o período final para o preparo da terra e plantio 
em Goiás é o finai deste mês. · 

No entanto, fui ao Banco do Brasil, em Goiânia, e 
conversei com o Superintendente. Ele me pediu uma cer
ta reserva, e eu falei: n.ão posso, eu tenho que fazer uso 
dessa informação porque ela é a mais grave possível, e eu 
prestaria um desserviço ao meu País se não a divulgasse. 
E, o que recolhi, Srs. Senadores, é que a solicitaçãQ de 
crédito em Goiás, não em uma agência ísol3.da, mas em 
to_do o Estado, a solicitação, este ano, em relação ao ano 
passado, houve uma diminuição de 70%. Isto porque 
todo mundo está alar_mado. Indaga o usuário do crédito 
rural; como v:ou pàgar 85% da correção monetária de 
uma inflação que eu não sei onde vai chegar? 

E, eu não sabia, Srs. Senadores, não sabia porque isso 
era um segredo guardado a sete Ghaves, repito, por arte 
diabólica s.ó pode ser, parque, em verdade, sob reserva, 
mas sou obrigado a quebrar essa reserva porque seria um 
desserviço ao Brasil se não o fizesse, eu soube que o Mi~ 
nistro Amaury Stabile solicitara recursos para patroci
nar essa campanha de esclarecimento e foi-lhe dada a ir
risória quantia de to% do solicitado, ou foi prometido, 
parece-me que nem dado foi. 

Daí, por que eu dizia, antecipava a V. Ex~, c_ominado 
pelo tempo a encaminhar para a Taquigrafia o texto, so
licitava a V. Ex~. por antecipação, que submetesse _à 

Mesa Diretora que se concedesse um espaço de tempo, 
pelo menos daqui para o final do mês, texto elaborado 
pelo nosso corpo de divulgação, ond!! levasse a todos os_ 
recantos do Brasil, aos ranc_hinhos de todos Qs nossos 
agricultores, essas informações reais, porque, em realida~ 
de, a "Voz do Brasil" será o ifjstrumento que, gratuita
mente, nadl:l irâ cu~tar, sem dúvida, ao contribuinte, por
que nós já temos esse espaço; nada irá custar ao Mínis
tério da Agricultura, que não dispõe de recursos, que
repito - é o primo pobre da Administração. Mas, es
taríamos, Srs. Senadores, nós, que muitas vezes somos 
injustamente considerados urpa instituição, de certa for
ma, até de pouca utilidade, estaríamos prestando, Sr. 
Presídente, um in_estimúvel serviÇo a todos nós, mas es
pecialmente aos me:nos favorecidos, se conseguíssemos, 
com essa nova açào, divulgando, daqui para o final do 
mês, textos que esclarecessem aos nossos agricultores, 
aos agricultores que ouvem, realmente, a "Voz doBra
sil", que tiVciSsem essas informações que lhes foram sur~ 
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rupiadas por aqueles que não querem que o Brasil se 
reencontre. 

O Sr. José Fragelli - Permite_ V. Ex~ um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Com o maior pra~ 
zer, nobre Senador. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex~ fez um elogio ao ilustre 
Ministro da Agricultura e, pelos fatos que V. Ex• narrou, 
acho que ele merece essa referência abonadora. Mas 
mesmo que S. Ex• o Sr. Ministro tivesse recebido apenas 
10% do solicitado, para comunicar, apenas comunicar 
aos lavradores do Pais qU:e llãverá garantia de preços 
mínimos à agricultura, na base da correção das ORTNs, 
mesmo com esses 10% ele poderia fazer essa divulgação à 
semelhança daquela que foi feita há anos atrás: "Plante 
que o Governo Garante." Agora, naturalmente, o slogan 
deveria ser outro: "Plante que o Governo Garaiúe- o 
Preço Mínimo, na Base de ORTNs" ou, e não sou de ne
nhuma empresa de publicidade que saiba redigTr -slog8n,
mas bastaria isso. E acredito mesmo que se o Sr. Minis-
tro - vamos usar aquela velha frase - pusesse a boca 
no trombone, e insistentemente divulgasse isso, e trans
mitisse isso à Imprensa brasileira, ela talvez divulgasse 
até gratuitamente. Então, acho que o Sr. Ministro, tendo 
feito o mais difícil tcllvez não esteja fazendo o mais fácil. 
E nós poderíamos insistir; aCho que a solicitação âe V. 
Ex' é muito- juSta. O Senado poderia dar essa contri
buição. Eu, por exemplo, se fizer, daqui para diante, até 
o fim do mês, algum discurso ou der algum aparte, eu 
peço que não seja publicado o meu discurso nem o meu 
aparte para que seja divulgada a nota a que V. Ex• sere
fere, a necessidade de que os nossos agricultores, pelo 
Brasil afora, tenham conhecimento dessa medida da 
maior importância, que é a garantia de um preço miníma 
na base, vamos dizer, da correção monetârlil, na base da 
inflação que se espera que o Brasil venha a ter. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Perfeito. 

O Sr. José Fragelli- Então, acho que qualquer Sena
dor concordará em que seus Pronunciamentos sejain su,:, 
primidos, em parte ou totalmente, desde que a classe 
mais sofrida do País, a classe dos agricultores - nem 
falo dos pecuáristas, porque não é tanto -pois sabetriOs 
que os pecuãristas têm defesas que o agricultor não tem. 
Por exemplo, uma safra não pode ser guardada de um 
ano para o outro, porque se deteriora, mas o boi pode. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Com sérios prejuf-
zos. 

O Sr. José Fragelli - Com sérios prejuízoS, inas o boi 
não vai morrer, ele ganha mais um ano, pode até engor
dar mais, e assim por diante. O agricultor, esse é o gran
de sofredor do Brasil, mais do que o pecuarista. Então,_ é 
válido o apelo feito à Mesa, pelo Senador Benedito Fer~ 
reira, que é essa figura extraordinária de homem do inte-' 
rio r, um homem que veiO -de suas origens inõdestas, 
como ele mesmo faz questão de frisar, e hoje é um dos 
empresários bem sucedidos do seu Estado e do Brasil, 
pela sua capacidade, pela sua inteligência, e vamos dizer, 
também, pela sua simpatia. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Muita bondade de 
v. Exf 

O Sr. Jos~ Fragelli - Porque um homem não vence, 
na vida, apenas pela sua operosidade, pela sua capacida
de de trabalho, ele vence também pelo convencimento, 
no qual a simpatia pessoal tem uma larga projeção. En
tão, Sr. Presidente, acho que a sugestão do nobre Sena
dor deve ser encarada, de fato, com a maior seriedade e 
com a intenção de ser cUmprida pela Mesa do Senado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Nobre Senador. 
V. Ex• atê me constrange, porque seu magnânimo co_-
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raçllo já ê conhecido.de todos nós, de_ todos aqueles que 
aprenderam a lht: querer bem, e realmente V. Ex•_me dei
xa emocionado. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com prazer, 
- nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Senador Benedito Ferreira, 
nós poderíamos dizer que V. Ex• aí percutiu um assunto __ 
da maior pertinência e atualidade; mesmo porque veja o 
que é a falta de divulgação: pelo testemunho insuspeito 
dos Presidentes das Sociedades Rurais de São Paulo, 
Sãnta Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a notícia 
desse preço justo- aliás era uma tese pela qual V. Ex• 
há muito tempo se batia - nesses Estados fez com que 
hoje rareassem atê os insumos necessários para a agricUl
tura, tal a procura que os lavradores desses Estados, e 
que _são muito mais felizes, têm meios de comunicação 
muito mais efícientes, organização ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Cooperativas, não. 
é? 

O Sr:Virgíllo Távora- ... -cooperativas, todos esses 
agricultores, hoje, fizeram tal demanda de insumos que, 
hoje, dificilmente V. Ex' pode comprar um tratar agríco
la numa dessas regiões. Assim, acho que a idéia de V. Ex~ _ 
é dessas idéias construtivas. Vamos, na "Hora do Bra
sil", com a aquiescência da Mesa, não uma, mas duas, 
três, quatro vezes, até o fim do mês, até o fim do outr_o 
mês, fazer essa nota, fazer esse apelo, fazer esse esclareci-
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m~nto, porque vejo que na sua região- acredito que em 
Mato GJOSSO_ deve s,er a mesma coisa, com licença aí do 
ilustre Senador- nessas duas regiões os ag'ricultores te
nham conhecimento do fato, porque na Zona Centro-Sul 
tiveram, e talvez nel~:~, se outros fenômenos climáticos 
não interferirem, teremos uma das safras recordes do 
Brasil, pelo que chamamos a lei da oferta e da procura, 
que é a da justa remuneração. 

(0 Sr. Presidente fiz soar a campainha.) 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
tt::nto concluir, lembrando aos Srs. Senadores_ que ainda 
não possuam, porventura uma outra extraordinária in
formação. O PROAGRO, Sr. Presidente -e isto precisa 
chegar, também, ao conhecimento dos nossos agriculto
res- sofreu uma profunda modificação-na sua estrutu~ 
r a. Ele hoje não irá garantir mais ao nosso produto-r ru
ral tão-somente a parte financiada, mas irá garaniir e 
reSsarcir, no caso de aCidente, n_o caso da frustração de 
safra,_ o \falar da produção estimada. 
-Vêe~ V. Ex•s como, muitas vezes, no silêncio e no 

anonimato, pode um homem, um patriota, realmente, 
prest~:~r serviços que marcam para sempre a sua presença 
à frente de uma função pública. 

Sr. Presidente, continuo com o meu dis_Curso, -trazendo 
ao conhecimento da Casa todos esses quaarOs, todos es
ses números e todas essas estatísticas. Espero merecer 
dos Srs. Senadores, para enriquecer este meu trabalho, 
maiores luzes e maiores experiências, para ericontrarriws 
urgentemente o caminho certo para a nossa economia. 

PREÇOS MINIMOS- 1983/84 _ 

Produtos Unidades Preço-Base Período 

Ãlgodão 15 kg 
Arroz em casca ( 1 ), (2) 50 kg 
Milho 60 kg 

-Soja 60 kg 
Amendoim (3) 23 kg 
Castanha de Caju 1 kg 
Cera de C:iiõilúba r kg 
Girassol 40 kg 
Juta/Malva 1 kg 
MamOna 60 kg 
Mandioca I t 
Rami 1 kg 
Seda (casulo) 1 kg 
Sisai 1 kg 
Sorgo 60 kg 
TrigÇ> Mourisco 1 kg 
Semente de Juta 1 kg 
Bata!a- :?~ente 30 kg 

(1) Para a produção oriunda dos·projetos irrigados do 
Nordeste e-Centi-o-Oeste,.e a Produção de:sequêiro de 
Roraima, o iníciO das operações e 1~"-9, sendo, então, o 
preço mínimo igual ao preçoMbase acima. 

(2) Este é o preço-base válido para o arroz sequeiro; 
Para arroZ irrigado do IÚo Grande do Sul o preçÕ-base é 
Cr$ 6.709.00/50 kg. 

(3) Preço-base do amendoim, tipo industrial, que tem 
llm deságio de 30% em relação ao amendoim tipo expor
tação (HPS), cujo preço-base, portanto, fica estabelecido 
em CrS 4.000,00f25 kg. 

-Proposto de 
(CrS 1,00) Cõrreção 

4.000.00 AgojFev 
5.600.00 -Ago/Fev 
3.700,00 AgojFev 
4X3s.oo AgojFev 
2.800.00 AgojDez 

175.00 (4) 
380.00 (5) 

2.987.00 AgojDez 
210.00 AgojFev 

6.065.00 AgojMar 
14.000,00 AgojMar 

im.oo (5) 
1.013.00 (5) 

101.00 (5) 
3.145.00 AgojFev 

57.00 AgojOut 
450.00 Ago/Abr 

5.IOO,OO AgojNov 

( 4) Preço mínimo definitivo em vigor a partir do iní
cio das operações (19-9), sem correção posteríor. 

(5) PI'e;ços mínimos- definitivos em vigor a partir das 
datas' di:: itiicio das operações {1~'-8 para Cera de Carnaú
ba e SisaLe l~'-9 para Rami e Seda), com correçào trimes
tral de· até 100% da variação das ORTNs. 

Como se vê, Sr. Presidt_mte, o período previamente esM 
tabelecido para a correção de preços fixados, é em agos
to {diga-se de passagem, não divulgados) começarão a 
ser corrigidos a partir de I~> de setembro e, mensalmel).te, 
até às épocas ou mês da colheita de cada cereal ou fibra, 
irão sendo acrescidos em 100% da correção monetãria 
que houver. 
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Para termos uma idéia mais expressiva do novo meca
niSmo, aquf temos uma tabela de preços mínimos já cor-
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rígida monetariamente, com os índices verificados para o 
mês de seteÕlbro corrente. 

PREÇOS MINIMOS- 1983/84 

Produtos Unidades Preço-Base Preço Corrigido 
Proposto p/set/83 

(üSI,OO) (ORTN) 

Algodão 15 kg 4.000,00 4.340,00 
Arroz em casca s_equeiro 50 kg 5.600,00 6.076,00 
Arroz em casca irrigado 50 kg 6.709,00 7.279,26 
Milho 60 kg 3.700,00 4.014,50 
Soja '60 kg 4.338,00 4.706,73 
Amendoim 
Castanha de Caju 
Cera de Carhaúba 
Girasol 
JutajMalva 
Mamona 
Mandioca 
Rami 
Seda (casulo) 
Si sal 
Sorgo 
Trigo Mourisco 
SementedeJuta 
Batata- Semente 

Temos, pois, Sr. Presidente, que o Poder Executivo 
Federal, tardiamente, resolveu_ entender que o único in~ 
sumo que vale e que realmente funciona em qualquer ati
vidade econ,ômica é a expectativa ou a certeza do lucro. 
Com o que o Presidente Figueiredo mantém o seu com
promisso de apoiar prioritariamente a agricultura, fixan
do os preços para a futura safra 83/84 com um aumento 
médio de 145%, o que corresponderá mais ou menos à 
inflação decorrida e garantindo nos mesmos preços a 
correção monetária plena a partir da fixação até o perfo~ 
do, ou mês da colheita e, conseqüentemente, comerciali
zação. 

25 kg 2.800 3.038,00 
I kg 175,00 189,75 
I kg 380,00 412,30 

40 kg 2.987,00 3.240,89 
I kg 210,00 221,gs 

60 kg 6.065,00 6.580,52 
ll 14.000,00 15.190,00 
I kg 203,00 220,25 
I .kg 1.013,00 1.099,10 
I kg 101,00 109,58 

60 kg 3.145,00 3.412,32 
I kg, 57,00 61,84 
I kg 450,00 488,25 

30 kg 5.110,00 5.533,50 

Põe acréscimo, estimula certas culturas dando ao ar
roz 194,7%, ao algodão 200% de aumento, valendo con
siderar, ainda, a expectativa -de importarmos alguns ti
pos de grãos e fibras, o que _demonstra o esgotamento 
dos estoques governamentais até mesmo a demanda e os 

-preços que estão vigindo no mercado internacional, os 
nossos produtores, muito provavelmente, à época, asco~ 
lheitas no ano que vem, poderão vir a receber preços e 
lucros inaiores dos que lhes garante a partir de agora. 

Para termos uma idéia real dõs aumentos, vejamos a 
tabela que segue, para compararmos melhor os preços de 
safra 82/83 com a espera para 83/84. 

PREÇOS MINIMOS- 1983/84 

Produtos Unidade Preço Preço Base Incrementos Período 
Base Proposto Base Proposta de 
1982 Cr$/UN Sobre Base Correção 

Anterior 

Algodão IS,k 1.330,00 4.000,00 200.7 AgofFev 
Arroz de Sequeiro 50 k 1.900~00- 5.600,00 -194.7 AgofFev 
Arroz Irrigado 50 k 6.708,80 
Milho 60 k 1.392,ÓO 3.700,00 165.8 Ago/Fev 
Soja 60 k 1.800,00 4.338,00 141.0 Ago/Fev 
Amendoim 25 k 1.222,00 2.800,00 129.1 AgofDez 
Castanha de Caju I k 80,00 175,00 118.7 S/C(Set) 
Cera de Carnaúba I k 200,00 380,00 90.0 Trim(Ago) 
Girassol 40 k I.IJÕ~ÓO 2.987,00 164.3 Ago/Dez 
JutajMg.lva I k 79,00 210,00 165.8 AgoJFev 
Ma mona 60 k 2.746,00' 6.065,00 120.9 AgofMar 
Mandioca I t 5.804,00 14.000,00 1412 AgojMar 
R a mi I k 88:00 203,00 130.7 Ago/Set 
Seda (C.) I k 433,00 1.013,00 133.9 Ago/Set 
SiSai I k 50,00 101,00 102.0 ·rrim(Ago) 
Sorgo 60 k 1.183,00 3.145,00 165.9 Ago 
Jrigo Mourisco ! k 2I,oõ' 57,00' 159.1 AgofOut 
Sement~ de Juta I k 450~00 Ago/Abr 
Batata- Semente 30 k 5.100,00 · AgojNov 

Setembro de 1983 

Para c_o_rroborar o seu propósito de assegurar lucro ao 
produtor rural ou pelo menos dar-lhe a perspectiva de 
segurança efetiva no caso de frustração de safra, o Go
verno Federal alterou substancialmente o PROAGRO. 

Neste setor vale.coment~r o que afirma o Ministro 
Amaury Stábile. Entre as mudanças introduzidas no se
gu~o agrlcola, tivemos: 

Aumento da cobertura sobre o valor da lãvoura e di
minuição de taxas adicionais cobradas aos produtores 
que ainda não tenham recorrido às indenizações_do segu
ro. Com o novo sistema adotado para o PROAGRO se
rá penriitido ao produtO!-, no caso de frustração de safra 
(acidente na lavoura), poderá o mesmo, receber o valor 
da cobertura, mesmo antes de efetivar a colheita e a ven~ 
da do restante da safra (o que vir a aproveitar) o que sig~ 
nifica maior liberdade ao lavourista, de procurar melho
res-preços para a sua produção, isto porque o cálculo da 
sua receita será feito por perito do agente financeiro com 
base no preço mínimo oficial aplicado sobre a produção 
esperada ou por estimativa do mesmo perito para os ca
sos. de produtos que não tenham preço mínimo oficiaL 
Trocados em miúdos, o PROAGRO irá acobertar, efeti
vamente, o valor total da área plantada e não somente a 
parte financiada como era feito anteriormente. 

Das várias distorções que analisamos em outras opor
tunidades, vale ressalt~r. agora, uma correçâo recente, 
ou seja, correçào nos critéios de fixação dos valores Bási
cos de Custeio, como também uma inteligente regionali
zação das ta~l:ls de correção monetária e juros. 

De um lado, tendo que assinalar, também, o critéri_o_ 
importante que é o da regionalização dos custos de pro
d.ução, compatibifizando, como se verá a seguir, nos 
quadros e comentários, os montantes de financiamentos 
por área com os custos reais vigentes em cada reS:ião. 

Notando-se ainda Q quadro comparativo dos valores 
básicos de custeio entre as safras 82/83 e 83/84 e os res
pectivos aumentos percentuais por cada tipo de cultura. 

CRITÊRIOS PARA O CÁLCULO Db VBC 

O cálculo do Valor Básico de Custeio tem como base o 
levantamentO de desembolso efetivo, por faiXa de produ~ 
tividade, para a época de sua elaboração, através dos da
dos c-oletados_junto aosprodutores ou órgãos competen
tes. 

Posteriormente, os preços são projetados para a época 
de uso dos insumos e fatores, de acordo com o calen
dário agrícola. 

A elaboração dos desembolsos por faixa de produtivi
dade visa a assegurar um vofume de recursos compatível 
com a tecnologia empregada, mantendo~se uma correM 
Iaçào positiva entre o valor por unidade !le área (HA) e 
os níveis de produtividade. 

No Valor Básico de Custeio da safra 80/81 foram efe-
tuadas algumas modificações nos critérios que orientam 
os. cãlculos apresentados ao Conselho Monetário Nacio-
nal. K -

Foram excluídas dos cálculos do VBC as despesas pós 
colheita, ou seja, transporte externo e secagem (no caso 
do arroz irrigado). 

Esses itens são objeto de estudo em época próxima à 
colheita e incluídas numa linha de crédito de pré
comercialfi:ação (_adiantamento de EGF). 

Essa modificação foi adotada, tendo em vista as difi
culdades de se estimar o seu valor para a época de exe
cução da operação que na maioria dos produtos situa-se 
a partir de março do próximo ano. Essas dificuldades 
são geradas em função_ das variáveis que determinam o 
comportamento dos preços, tais como, condições de 
umidade do produto, quantidade da produção e a ele-
vação dos custos desses serviços. 

Portanto, um valor determinado na época de elabo~ 
ração do VBC poderia tanto superestimar como subesti
mar o valor em vigor, na época da colheita. 

Cabe lembrar que nessa linha de crédito serã_o incluí
das todas as despesas neces~ârias para que o·produto se. 
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enquadre nas condições exígida_s pela Política de Garan
tia de Preços Mínimos. 

Outro item abstraído do desembolso foi O valor do 
prêmio de seguros sobre máquinas que é liquidado na é
poca da colheita, portanto, não se constituindo num de
sembolso durante o processo produtivo. 

Além disso, no cálculo do VBC não são levadas em 
conta as operações consideradas pelo Banco como de in
vestimento, a saber: de uma forma geral, aplicação de 
calcário e adubação corretiva (à base de fosfato) e, espe
cificamente, no arroz iirigado, não se considerou a lo
cação e construção de taipas, canais, levante cte calhas e 
tomadas de água. 

Portanto, nas demais -operações são considerados os 
seguintes itens: 

lt("ns Cn~tn 

Operação de miiquinas Manutenção 

COMPOSIÇÃO DO VBC 

I) OperaÇã-o de Máquinas: lilcllli-s6 os gastos com tia
torista, combustível, lubrificantes, filtros e manutenção. 
Neste último considerou-se somente a parcela referente a 
pequenos reparos, dado que o Banco do Brasil e demais 
bancos possuem linhl:l de crédito específica para refor: 
mas e consertos de tratares. 

Os dados de consumo de combustível e lubrificantes e 
" troca de filtros foram obtidos em levantamento junto às 

empresas fabricantes. 

2) Mão-de-obra Temporária: trata-se de mão-de-obra 
para execução de operações manuais, de auxílio ao trato
rista no carregamento de insumos e de condução de ani
mais- de tração, dependendo de sua utilização. 

_ Considera-se a média de diâria paga na região Centro
~ sul. -

v no: 
(IJ•·:.<·h:,c._,l•.'J] 

Manulcnção /~Ü ;:.::: 
que nos re>t~u:·os) 
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3) -Animais de Tração: foram considerados nas faixas 
de ProdutiVidade onde a -utilização do trabalho animal 
fosse comum, levando-se em conta os gastos com ali
mentação e medicamentos. 

4) lnsumos: foram levados em conta os gastos com se
mentes, fertiliza-ntes e defensivos. 

5) Mão-de-obra Fixa: a dificuldade de estabelecer~se 
um valor compatível com o des_embolso efetivo, dado 
que nem tod::~s as propriedades possuem capatazes ou 
administradores assalariados. Resolveu-se, de comum 
acordo com técnkos do Banco do Brasil, Ministério da 
Fazenda e Secretaria do Planejamento, atribufr-se o va
lor do maior safário mínimo, para manutenção familiar, 
durante 6 meses, para uma área de 100 ha. 

A títUlo de ilustração, o quadro anexo discrimina os~ 
itens de custo que são considerados no desembolso para 
fins de elaboração do Valor Básico de Custeio. 
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Quanto ao volume de financiamento dado aos produR 
tores, foi mantido o critério, nã. ordem que se segue: -

A) Micro e pequenos produtores 90% de V.B.C 
B) Médios e pequenos produtores 60%_de V .B.C 
C) Grandes' e pequenos produtores 40% de V.B._C 

Para as regiões úinídas do Nordeste e Norte não suici-
tas às intempéries clímãfícaS, correção de 70% maisjUfõs-~
de 3% ao ano. Para as demais regiões do país, a taxa de 
correção monetária é de 85% m~is jtii-os de 3% ao ano e 
para as regiões da SUDAM e SUDENE vítimas -dos 
problemas climáticos, manteve o Governo o juro antigo, 
fixo, de 35% ao ano, no caso sem nenhuin_g, _correção mo
netária. 

Mas o importante, Sr. Presidente, é que os preços 
mínimos de garantia para os todos produtos e para todas 
as regiões e produtores será reajustado, como demons
trado, em 100% dos valores das O.R.T.Ns, ou seja, ova
lor total da correção mortetária que ocorreu entre a to· 
mada do empréstimo até á entrega do produto colhido. 

Pelo exposto, Sr. Presidente, não haverá Como negar 
ao Ministro Amaury Stábile, o qual com toda a sua hu
mildade franciscana, característica que engrandece os 
verdadeiramente grande_s-homens, mas que contrasta 
profundamente cOm a petulância de muitos dos nossos 
tecnocratas, vai aos poucos, o nosso Ministl;'o da Agri-

cultura, naturalmente, com o apoio dos demais Minis
troS dã- área econõmica, realizando a grãndç promessa 
do Presidente Figueiredo em relação ã Agropecuãrla NaR 
cional_, visto que devemos receber estas medidas como o 
verdadeiro primeiro passo no sentido de libertar-se a· 
Agropecuária _da escravidão que, desde os albores daRe
pública, lhe vem sendo imposta pela economia urbana. 
- Falei, Sr. Presidente, dos 5 anos de atraso com que es

tas medidas-estavam chegando, porque, em 1978, deR 
monstrávamos aqui e voltarei a fazê-lo mais documentaR 
damente- que o juro subsidiado ã Agropecuária nunca 
passou de um- esbulho para 80% dos produtores que nun
ca tiveram aCesso aos bancos, .e, por outro lado, nunca, 
em realidade, deuRse cousa de subsídio à Agropecuária, 
visto que os chaffiadosjuros negativos sempre foram co
bertos, sobejamente, pelos recursos oriundos dos confiS
cos e tributos dos produtos Agropecuários exportados, 
conforme oportunamente irei demonstrar esta verdade 
através de números. 

Finalmente, Sr. Presidente, trago a minha angústia, a 
minha profunda apreensão a respeito da futura safra, a 
qual, em razão destas medidas retromencionadas, deve
ria ser a maior da nossa história. no entarito, c9rremos 
risco de um total fracass_o. Tamanho o poderio dos maus 
banqueirOs, dos eternamente privilegiados com a cum
plicidade dos tecnocratas comprometidos com os vícios 
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29.200,00 &1.90J,OO 1_17,0 

77.9:0,00 172-.ao:l,OO l2l.? 
121.700,00 257.':'::D,O) 12::',1 
157. 300_, 00 3..::7.00":',0::' ~<'C" .r 

2.?00,00 tl.~OO,O::'I ]():...~ 

_90.0:0,00- 189.8:0,00 JC'9,~ 

99.500.00 215.300,00- 117,.( 
lCEo. 700,00 220.30J.-O';J- )lY,,,.O: 

9:;1.9::::0,00 ~.EOJ,Q..i li?5,J 

114.)00,00 2.1ll.9o:J,OO 11<?,0 

]36.700,00 297 . 4!X'. 00 ]}.::,.: 

)03.? _ =~3.f:?OO.~ -4~,3-.,."')J,OO 

100,0 29.0Xl,OO- 58.DX>,00 

19.900,00 -47.0:0,00 125-.2 
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do antigo sistema, com, também, contando com a omisR _ 
são de uns e conivência de outros tantofi dentre os benefi
ciários do cré~ito a juros negativos e nem sempre aplicaR 
dos correfamente, o certo é que, um verdadcir_o "conci
liãbulo de santanás", muito provavelmente, teremos 
um? __ ~!:_~~tradamente pequena, porque .'>6 divulga
ram e com um tremendo alarido as novas taxas de juros e 
correçào monetária que oneram, enquanto, ni'"to sei por 
que artes _diabólicas, conseguiram impedir se divulgasse 
as reais vantagens oferecidas ao produtor pelo nosso sis-
tema. · 

E a conseqüência, Sr. Presidente, cito como exemplo o 
que vem ocorrendo em Goiás, onde as solicitações de 
crêdíto junto ao Banco do Brasil, para custeio agrícola, 
não l,JLtrapass~m 30% em relação ao ano passado, espe· 
cJalmente para plantio de arroz que sempre foi a nossa 
principal cultura. 

Para se ter uma idéia da gravidade da situação, basta· 
ria um sobrevôo rápido sobre a região da Rodovia 
Belém-Brasilia, para verificar-se a total ausência de ter
ras preparadas para o plantio, isto numa região onde a 
C.F.P., no ano pãssado, teve que tomar uma série de me
didas de emergência, Para suportar a safra ali produzida. 
--P-ara concluir, Sr. PreSidente, e repetindo, eu gostaria 

que V. Ex' examinl;lsse, com a nossa Mesa Diretora, a 
possibilidade do Senado Federal, utilizando o nosso es-
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paço de tempo no programa A Voz do Brasil, que é um 
programa com muita audiência no meio rural, por 30 
dias consecutivos, divulgasse um texto esclarecedor 
sobre a nova e auspiciosa realidade governamental para 
a nossa agricultura e com tal providência estaria a nossa 
Casa, efetivamente, contribuindo para atenuar a fOme 
em nosso País. 

O meu apelo, Sr. Presidente, p-oderá estar causando_ es
tranheza C:m V. Ex.~ e à Casa lamentavelmente estQu se
guramente informado de que o Ministro da Agricultura, 
o eterno "primo pobre'' da Administração, não obteVe 
os recursos que pleiteou para uma campanha de esclare
cimentos através dos meios da comunicaçãõ, e o tra:Ciiss_o 
da futura safra, não tenhamos dúvidas, serã a grande vi
tória dos interessados no enriquecimento ilícito através 
dos }uros privilegiados e que sempre serviram de instru
mento para a escravidão_ da__agropecuãria. 

Voltarei, Sr. Presidente, oportunamente, com farta 
documentação sobre o assunto. Por hoje, era o que eu ti-
nha a dizer. (Muito bem!) · 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Netson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr: Presidente, Srs. Senadores: 

"Um fraco rei faz fraca a féiite gehte" - dizia Ca
mões, nos seus "Lusíadas", ao lamentar o período de 
Governo em que D. Fernando não conseguiu tomar o 
pulso de Portugal, para devolver-lhe uma rota à altu_ra 
dos seus elevados destinos. 

Os militares também costumam dizer que o chefe ê_o _ 
espelho da tropa, significando, por igual, que os lidera
dos sempre assumem o papel que lheS desejam as bQhas_ 
lideranças. 

Essas lembranças nos vêm à memória, quanto, depois 
de brilhante quarentena, podemos julgar, como ~tadis
ta, o vice-Presidente Aureliano Cha-ves, que se-portou de 
tal forma no Planalto a ponto de ninguém perceber que 
se tratava de uma interinidade. 

Dois dias antes de devolver o posto ao titular General 
João Figueírcdo, dizia "auieliano Chaves, ao receber cer
ca de trezentos empresários- no Palãcio do Planalto: 

"Esta modesta experiência de transitar na Presi
dência da República me tornou ainda mais Cons
ciente de que o ato de governar é o ato de ouvir. Ou
vir todos os setores, desde as lideranças atê as pró
prias manifestações populares. ~essa a forma de se 
minimizar os erros que possamOs cometer e de ma
ximizar as decisões acertadas que possamos tomar". 

Em seguida, advertiria: 
"O Governo deve ser cada vez mais permeãvel 

diante das manifestações do povo, refletidas através 
das lideranças. Estamos diante de reais dificuldades, 
condimentadas pelas difiCUldades psicológiCas. Isso 
reflete a necessidade de firma{mQs um pacto estreito 
do Governo com a_sociedade, pois é da sociedade a 
maior contribuição com que se pode contar agora. 
Os governantes se passam, e a Nação fica". 

Há muito não ouvíamos, nil Presidência da República, 
a voz de um mineiro apregoando a ordem e o entendi
mento. A abertura que todos_ nós desejamos estã plena~ 
mente exemplificada nesse transito de Aureliano Chaves 
pela Presidência da Repúblíca. 

Era o que tínhamos a dizei', Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvíd_io Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS_- PI- PronuMia 
o seguinte discurso:)·--Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Na angustiante situação eConómico-financeira por
que passa o Pais, avultam as necessidades, permanentes e 

emergencíais, dos Estados pobres, especialmente os si
tuados no Nordeste brasileiro. 

E que a cada di~ crescem os problemas regionais, 
agravados pelos cortes, ampliações e extinções de pro
gramas especiais,_pelas emissões, suspressões ou demora 
nas transferências de verbas, pelas secas continuadas, 
pela inflação desenfreada, pela falta de oportunidade, 
pelo desemprego, pela miséria, pela fome. 

Mais do_que_tudo isso, ao que parece,_ aquela área as~ 
siste, perplexa e indignada, a insensibilidade_de alguns 
administradores, de certos setores governamentais, qUe 
se .comprazem, desarrazoadametne, e~ criar õbStâculo~, 
em protrãstinar medidas que importem, ao menoS, na 
amenização --das diferenças:; ·das disparidades entre o_ 
Norte e o Sul do País. 

Aõ quadro de dificuldades apontadas somam-se, além 
de outras, o modelo de distribuiÇãO de rendas do País, 
que é concentrador, de tal sorte que aproximadamente 
oitenta por cento das receitas públícas são carreados 
para a União. 

Em conseqüência, os Estados e os Municfpios Vivem à 
mingua, dependentes inteiramente do Govenro federal, 
ãlgumas vezes atê para pagar os vencimentos do funcio
nalismo. E mais, a sistemátiCa vigenkdesfigura o prTncf
pio federativ_o, atualmente mera ficção, simpleS dispositi
vo form3.1 para enco&-ri1 a realidade da dep~ndência da-
queles a este._ _ _ _ 

Hoje, felizmefite, a consciência da necessidade de mu
dança começa a empolgar o País. Do combate, a princí
pio quase escoteiro em favor das alterações, todos, go
vernantes e gOvernados, à frente a classe política, passa
ram a reclamar, por inadiáVel, uma nova ordem tribu~ 
tária no Brasil. 

Evidente que no contexto_ reivi_ndicatório devem ocu-: 
par importante lugar os Governadores de Estado, desta
cadamente~os do Nordeste, região que, embora pareça 
exagero, continua exportando impostos para o centro
sul do País. 

Senhor Presidente e_s_enhores .Seitadores, mais do que 
as palavras, 6nsina a sabedoria gerar, dizem Os fato~;". E 
os fatos, várÍQS, foram alirihados pelo Goyernador Hugo 
Napoleão_, __ do Piauí, em recente pronunciamento feito no 
plenário da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste_- SUDENE, e que, para conhecimento e me
mória de todoS, peço faça p'artei integrante das conside
raÇões que _ora trago a este plenário: 

Solicito mais. Rogo ·a todos que não se detenham, ape~ 
nas, nas tergiversações da administração federal, nos en
traves Criaaos, por via de modificaçõeS intempestivas, ao 
normal desempenho das atividades estaduais, na insegu
r~nça à r~lizaçàq __ das tarefas governamentais. 

Sei que O GOvernador dO- Piauí foi Veemente sem ser 
agressivo, que foi sincero antes de ser contundente. 

:t: preciso ver nas palavras do Governador Hugo Na
poleão, acima ~de tudo, o apelo à unidade de pensamento 
e de ação de todo_s os Governadores do Nordeste, requi

-sito imprescindível à força-política de que ã.quela área ca
rece para participar; mais justa eeqmtativamente,_da dis-
tribuição do b_olo nacional. _ 

Era o que tinha a dizer. (MuitÜ-bÚn!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HELV[D/0 NUNES EM SEU DISCURSO.· 

(piscm:so pronunciado pelo Governador Hugo Napo
leão na reuníão da SUDENE, em agosto de 1983.) 

"Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Norte_ 
Sr. José Agripino Maia, Presidente desta sessão 
Senador João Lobo 
Senador Aderbal Jurema 
Senador Carlos Çhiarelli 
Deputado Cristina Cortes 
Dr. Luis Sande, Presid~nte do BNDES 
DepUtado Eelipe Coelho, Presídente da Assemblé.Lil Le
gislativa 
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Ao reassumir seu elevado cargo, o Presidente João Fi
gueiredo, curado e revigorado _na sua saúde, fez um dis
curso de verdadeiro estadista, perante os Ministros de 
.Estado,_ os chefes dos poderes, os governadores e os par
lament<!res, na esperança e na certeza de que possa se to
mar os rumos do nosso desenvolvimento, o que nos en
che a todos d_e júbilo e confiança. 

Nes:te ens.ejo aproveito para convidar a todos os pre
sentes para a próxima reunião ordinária da SUDENE, 
no dia 30 de setembro de 1983, na cidade paiuiense e lito
râneâ âciParnaiba, e faço também questão, à semelhança 
do Presidente José Agripino, do Governador Divaldo 
Suruagy, do Governador Luís Rocha, e do_s demais que 
se manifestaram, de consignar o apreço do Estado do 
Piauí pefa--TnstitUição Banco Nado na] de Desenvolvb · 
menta Econômico e Social. E quando o Governador 
João Alve.c;, de Sergipe, fez referência ao Projeto Chapéu 
de Couro, gostaria de dizer ãqui, que, na semana passa
da, entreguei ao presidente Luís Sande o Projeto Ma
frense que busca exatamente providências relativas are~ 
cursos hídricos de combate à seca, e fomos magnifica
mente bem recebidos como sempre, naquela instituição. 

Mas, Sr. Presidente, há algumas coisas sobre as quais 
nós não podemos nos calar e temos que fazer reparos. 

Quando_ aqui esteve o Presidente em exercício, Aure
liano Chaves de Mendonça, o Ministro do_ Interior 
Mário David Andreazza, daquela tribuna, dentre os 
vãrios benefícios englobados dos 131 milhões de cruzei
ros, declarou que o Piauí receberia para reforma fun
diária pelo INCRA, 950 milhões de cruzeiros, isso foi 
dito e foi registrado. Nós recebemos na semana passada, 
em Teresin~. o aviso de que, desses 950 milhões, aproxi
madamente 200 milhões seriam cortados, e há indícios 
de que esses recursos foram para um Estado do Sudeste, 
que se supõe ser o Espírito Santo. 

Ora, Sr. Presidente, é demais. Nós Governadores, sen
tírido na carne os prOblemas do nosso povo, vendo dia a 
dia as imensas dificuldades, vendo que a SUDENE pro
cura colaborar conosco, nas frentes de _emergência, e sen
tindo aqui os problemas relatados pelo Govermidor Ro
berto Ma8ãlhãeS, pelo Governador Divaldo Suruagy, de 
Qtie eventUalmente recursos do FINSOCIAL e do FI
NOR, estariam sendo desviados para outras regiões, nós 
já -não podemos calar. 

Eu digo que não estou em situação de deixar de. rece· 
ber esses recursos do INCRA, ainda que defasados, o 
Piauí não pode- se-dar a_o luxo de recusar dinheiro numa 
hora dessas, mas eu quero consignar aqui o meu protes
to, diante dessa medida; lem-brandO aos meus colegas go
vernadores, que eles devem à sua vez, verificar em seus 
Estados quanto à verbas federais, se a liberação vai cor
responder_ efetivamente ao anunciado. 

Por isso tiago o meu protesto, e a lembrança para que 
os govern_adores vejam, porque ê possível que estejam le
vando dinheiro noss_o do Nordeste. Além de não dar na 
altura que nós queremo-s, eStejam levando para outras 
regiões do País,- quando nosso povo morre de fome. 
Exemplos tris_tes cmn-o, por exemplo, buscando aqui a 
proposta orçamentária para 1984, verifica-se que, os re
cursos para o PROHIDRO tão importante para nós, ser 
aumentados em 84 apenas 66 por cento; que o Projeto 
Sertanejo apenas 81 %; que a pequena irrigação, que teve 
uma proposta de 4 bilhões de cruzeiros, proposta essa re
cusada, quando a inflação que estã em torno de ISO a 
160 por cento, quer dizer, aonde é qu!! nós estamos? O 

____ _que é que nós estamos fazendo, se não clamar repetidas 
vezes, re_c:Iamar, exigir? 

Vemos propostas_orçamentãriils como estas, os fatos 
c"ç>mo. este que eu vou relatar a seguir. O Banco Central 
do Brasil passa para o governo do Estado do Piauí um 
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telex, dizendo ser impossível atender pleitos relativos ao 
PROVÃRZEAS c afirmaildo: 

"Por oportuno, que não há possibilidades de
atendimentos de pleitos de recurso ao amparo dos 
programas acima", sendo, vejam bem, ~rs. ,Conse
lheiros, "sendo pois ocioso formulá-los." 

Quer dizer, não é de ·se admitir, não"é de se aceíta_r que 
uma instituição passe parã. um governo de Estado um te
lex, mandando dizer para não fazer pedidos. 

E outro fato que causa espécie: o Jornal do Brasil, de 
sexta-feira, 26 de agosto, página 15, publica informações 
da CACEX, afirmando qUe ilóS Vãriú3Slffip0rtaf arroz 
do Uruguai ao custo de cerca· de tOO milhões de dólares, 
o que deve andar em torno de 70 bilhõés de cruzeiros. 
Quer dizer, extinguem o PROV ÁRZEAS, tão útil _e in~ 
dispensável- e o programa de arroz pelo PROVÁ R~ 
ZEAS não chegaria aos 70 milhões, ou, o País para de 
produzir, mas vai importai de outro país. Então, são fa
tos como esses, fatos como o do FINO R, que não pode
mos realmente calar. 

Quero consígnar acjuro-·resperro -pela iristituTção SU
DENE, e d:zer que nós devemos utilizar a SUDENE e
dizer que rós devemos utilizar a SUDENE também 
como umu tribuna nossa, vir aqui para protestar e dizer 
o que está acontecendo, e elogiar quando isso se fizer ne
cessário como foí feito agcita coníü"BNDES; mas se nóS 
não levantarmos a voz., nóS realmente seremos amanhã 
responsabHizados por omissão, e isso eu não-desejo, que
ro chegar ao final do meu mandato, tendo o povo do 
Piauí dito que, pelo menos, o governador estava à altu_ra 
das reivindicações do Estado. 

Quanto ao FINOR o Decreto-lei n9 1.967, e a conse
qüente Instrução Normativa n"' 37, de 1983, é realmente 
não uma tentativa, mas algo de concreto, nós que tive:.: 
mos no passado, 100 por cento dos incentivo_s fiscais, e 
que aceitamos os outros desdobramentos, inclusive o da 
SUDAM, estamos vendo hoje minguar os nossos recur
sos. e dai a luta por recursos. Nós não conseguimos por
que, realmente,_ esvazii:SC o- FINO R. 

O ideal é que o FINO R passasse a ter as suas opç-ões 
incidentes também sobre os adicionais não restituíVeis, 
como no passado, e que se estabelecesse tratamento à 
parcela do imposto devido destinado ao FINO R, no que 
diz respeito-à correção monitária; igual àqUele conferido 
a parte devida e recolhida ao Tesouro. Nós devemos nos 
unir- governadores, como unidos já estamos, nós deve
mos realmente ter aquele sentimento de fortaleza, por
que a união faz a força, nós te.mos que partir daqui para 
a frente com mais agressividade, nós temos que entrar 
nos gabinetes e pedir, reclamar, exigir, reiv1Tldicar, por
que se não nós fiGamos esqueCidos. Eu proponho, daqui 
para a frente, usando da tribuna da SuperintendênCia dO 
De.<>envolvimento do Nordeste que é a nossa casa, levar à 
frente os nossos pleitos para que o nosso poVO tenha dias 

. melhores. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
paluvra ao nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOAC'YR DALLA (PDS- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. P-residente, Srs: Senadõres:- -

A tranqüilidade e a segurança -da família capixaba fo
ram duramente atingidas nos últimos dias, abaladas por 
acontecJmentos deploráveis que .vierain inquietar" i·Cpo
pulação da Capital e mereceram total e fii-me repúdio de 
todos os segmentos da sociedade espíríto-santense, assim -
comO a nível nacional. 

São episódios que nada têm com o carâter, o tempera
mento e a formação de nossa gente, solidária e fraterna, 
a cuja consciência cíviCã; política, humana e cristã repug
nam os atos de terrorismo~ sempre inexcusâveis, sejam 
quais forem as motivações poHticO-IdCOlógicas --de -seus
autores. 

Estes, na sua frieza irracional, não passam de agen!es 
da destruição cega que, na quase totalidade dJlS _casos, 
vai-vitimar pesso.as inocentes e afrontar indistintamente 
a comunidade; represeritam o estertor da alucinação pa
ranóica, que atenta contra as mais caras tradições d~ _ 
almª _ _brasileira, s~dimentadas ao longo de nossa história; 
seus atas constituem, ademais, brutal desrespeito às ins
tituições democráticas e à consoliáãÇão do pro-cessO de 
abertura do regime. 

Consoante já ê do conhecimento de toda a Nação, na 
madrugada de terça-feira passada, duas bombas de ele
vado poder explosivo foram detonadas na região da 
Grande Vitória. A primeira deflagrou por volta das três 
horas e trinta minutos, produzindo danos considerãveis 
nas dependências do Jornal da Cidade, que se constitui, 
serii favor algurri, em urii dos mais conceituadOs órgãos 
de comuni~ção do Estado, com desa_ssombra,da_e mar
cante-presença na "formação da opinião pública capixa-
ba. _ _ 

Em decorrência do impacto causado pela explosão, fo
ram igUalmente a_fetados prédios adjacentes, casas, apar
tamentOs e atê u_m estabelecimento escolar de 19 grau, 
com estragos de variada extensão. 

Cerca de_ uma hQ(a após, outro engenho fatídico, com 
as características do anterior, explodiu em frente à resi
dência do--DeP-utado Estadual José -Theodomiro Casa
grande, no ~airro de Campo Grande, da cidade de Ca
riacica;- a'peSãr de haver destruído parcialmente um veí
culo estacionado na vida pública, não houve felizmente 
vítimas a lamentar. 

Ora, ainda a opinião pública não se havia recobrado 
do dúplice atentado, eis que na madrugada seguinte 
nova irrupção do vandalismo veio perturbar a vida de 

- nossa Capital, deixando seus habitantes em sobressalto, 
em_ face da pilhagem perpetrada contra a agência de 
publicidade Chaplin, a qual, segundo se informa, tem a 
seu cargo a atívidade promocional do Governo do Esta
do. Dessa vez, os facínoras saquearam o acervo docu
mental _dc<l_agência e deStruíram parcialmente suas insta-
lações. _ _ 

Ta.ís fatos ·culminaram a série de ate_ntados a bomba, 
havidos em Vitória çl_esde t981,_todos_ com j!vidências ~e 
rS:dii::aliÚçãO POlítica e extremismos_ ideOlógicos, visan
do, em sua sanha deletéria, desestabilizar a ordt_:m e a 
paz social, atingir as instituições -e espalhar- a_ i_nse_~~
rança. 

Chega-se: a, coment~r, inclusive, a participa~ão de gru
pO~ ou Pesso-as fõcÕnformadas Com a-linha _Qe_ ~tiiação 
do Jornal da Cidade, que sempre fl!anteve independência 
de-crítica e pontificou em denunciar os desmandos, as ir
regularidades e corrupções que eventualmente surjam no 
cenârio capixaba, constituindo-se uma tribuna livre para 

_o -~ebate- amplo dos fatos importantes d~ panorama local 
e nacional. 

Urge, por conseguinte, que o Governo do Estado, com 
o-concurso dos organismos policiais federais, empreenda 
tOdos os esforços e promova as medidas necessãiias pã.ra 
a apuração rigofosã-de ocorrências dessa natureza, iden
tificando os agentes do ca_os e da subversão, os_artífices 
da destruição, para que recebam, nos termos da Lei, im
placável punição. 1:. imperioso coibir a eclos_ão de novos 
atentad_os para evitar o pior, ou seja, que fatos is_olados 
venham a assumir contornos de <;.onvujsão organizada e 
incontida, capaz de levar o pânico aos grandes c_entros 

--urbanos. 

Registre-Se que os episódios de Vitória diferem subs
tanCialmente daqueles que, ultimamente, vêm- contur
bando a normalidade de outrás metrópoles, como-os sa
ques havidos no Rio de Janeiro, em cidades do Nordeste, 
porquanto estes se voltam contra armazêns, supermerca
dos e estabelecimentos congêneres, e têm quando menos 
o pretexto, justo ou iiljUsto, do q\ladro de miséria gene

r-ãlizado entre a população desassistida das periferias. As 
ocorrências de Vitória refletem, indisfarçavelmente, mo-

Setembro de I983 

tivação subalterna e ind_efensãvel, e atos concretos de 
violência contia a_ ordem, as instituições e a incdlumida
d_e· pública. 

Por derradeiro, quei-o ainda outra vez, externar minha 
solidariedade às pessoas e organizações atingidas direta
mente pelas malsinadas ações de criminoso"S que, na rea
lidade, vitimam toda a gente capixaba. 

Em particula-r, sOlidarizo-me com os integrantes da 
equipe do Jornal da Cidade, meus caros Djalma Juarez e 
Maria Nilce Magalhães, dois eXpoentes do melhor jorna
lismo em nossa terra, compartilhando as aflições desta_ 
hora mas convicto de que nem mesmo as investidas da 
violência e dO radicalismo serão bastantes para conter a 
intrépida atuação de tão valoroso e responsãvel órgão da 
imprensa estaduaL 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

-o- SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sesSão, designando para a sessão ordinâria da próxima 
segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno úniço, do Pr~jeto de Lei da Câma
ra n~ 79, de 1981 (n~ ,3.247/80, na Casa de origem), que 

_ dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específicos dos créditos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscais, t_endo 

PARECERES, sob n"'s 585 a 587, de 1983, das ComiS
sões: 

- de Constituição e Justiça, favorável; 
~de Economia, faVC?_!ável, Ct?~ Emenda que _apresen

ta de n9 I-CE; e 
-de Fi~a~ças, contrário, co~ voto vencido do Sena

doi Jõ_S_é Fragelli e voto vencido, em-separado, dO Sena
dor Pedro Simon. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmra 
n~ 5, de 1983 _(n"' 88/79, da Casa de origem), que revigo
ra, com nova redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5..452, de 
(9 de maio de 1943, dispondo sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 552, de 1983, da 
ComisSãO 

- de Legislação Social 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 150, de -1982 (n9 3.826/80, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada Pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio -de 1943, tendo 

PARECER, sob- n"' 627, de 1983, da Comissão 
- de Legislação Social, favorável, com voto vencido, 

em separado, do Senador Gabriel Hermes. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 36, de 1981 (n"' 99/81, na Câmara dos Depu
tados), que homologa o ato do Conselho Monetário Na
cional que autorizou emissões adicionais de papel
moeda em 1980, atê o limíte de Cr$ 70.000.000.000,00 
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(setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação eni (DependendO-da votação d_c:t Reqt.!_erimento nq i75,~d~ 
vigor, tendo - 1_983, de -autoria do Senador HUrrlberto Lucena, de adia-

PARECERES, sob n'ls 322 a 326, de 1983, das Com is-· menta da discussão pa~a a sessão de 7 de outubro do cor-
sões: - -----:':-_----::-::::rente ano.) 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: fa- o SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) _Está encer-
vorável, com voto vencido do Senador Orestes Quércia; rada a sessão. 
2'1 pronunciamento: rati~cando seu parecer anterior; ( Levanta-8e a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

- de Economia, favorável; e 
-de Finanças- I" pronunciamento: solicitando o ree-

xame da Comissão de Coristituiçào e Justiça, 29 pronun
ciamento: favorável. 

5 

Votação, em turno úriiCO--(afiri!CiaÇãO- Jirdimillar da 
constitucionalidade, nos-termos do art. 296 do Regímen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 158, de-1982 
-Complementar, de autoria do Senador Jtamar Fran
co, que veda a institu-ição ou majoração do tributo por 
decreto-lei e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 688, de 1983, da Comíssão_ 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

6 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DI
NAR tE MARIZ NA SESSÃO DE !3-9-83 E QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

_Q SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o 
seguJnte_ discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Difícil é COJ!leçar o meu discurso. Mais difícil será 
agradecer a Deus a ventura de aqui estar, nesta hora, e 
nesta -tribuna. 

Mas, talvez, eu pudesse, como ern muitos aconteci
mentos iguais a este, poupar-me das emoções, que já vêm 
se:ildo longas, através de mais de lO dias de homenagens 
e de reconhecimento do povo da minha terra à luta que 

-tenho travado, desde minha mocidade, em defesa da nos
sa gente. 

Podia também dizer que este é o momento mais feliz 
Votação, em turil.o único, do Re-querimento n9 781, de da minha vida, mas à palavra felicidade, todos apelam, 

1983, de autoria do Senador Virgílio Távora, solicitan-- apesar de ser, realmente, muito expressiva, tem uma cc-
do, nos termos-do art. 371, alínea c, do RegimentO Inier- ---notação interessante, ninguém a define, é um estado de 
no, urgência para 0 Projeto de Lei da Câmara-n"' s4, de espírito. E por isso prefiro dizer ao Senado que este mo-
1983 (n"' 881(79, na Casa de origem), que regula 0 exerci- -mento- é o mais significatiVo da iniriha vida pública. 
cio da profissão de Técn.iEO em Planejamento Turístico e Aqui cheguei em pleno desenvolvimento da minha 
determina outrãs providências. - luta em defesa de princípios, depois de caldeado nas lu

tas do meu Estado, para me somar e para aprender, na 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'il 203, de 1982, de autoria ciõ- Senado i-Nelson car
neiro, revogando dispositiV-oS d-a Lei n9 7,016, de 23 de 
agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos 
integrantes do Plano de Classificação instituído pela Lei 
n9 5.645, de 1970, tendo 

PARECERES, sob n9s 689 a 691, de 1983, das Comís
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalldaqe, 
juridicídade; e, no mérito; favorável; 

- de Serviço Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Votação, -em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regiffier(
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n<? 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de Magistrados que devam integrar tribunais com juris~ 
dição em tOdo o territófiCl nilcional, tendo 

PARECER sob n"' 614, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalída

de, com voto vencido do Senador Josê Ignácio. 

9 

Discussão, em primeiro turno (aprech1çãO preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de- Lei do Senado -n9 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis
põe sobre a redução do preço do álcool para venda_ a 
proprietários de veículos de aluguei empregados na" 
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas condições que especifica, tendo 

PARECER, sob n' 710, de 1983. da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

escola de muitos homens eminentes que por aqui passa
ram, como melhor servir a minha Pátria. 

Devo dizer a todos que esta Casa foi para mim mais 
do que uma universidade, porque talvez se tivesse passa~ 
do por uma universidade, não teria conseguido aprender 
tanto, receber tantos ensinamentos, capazes de me tor
nar um servidor, um cativo da coisa pública, em defesa 
d_o povo brasileiro e, sobretudo, da democracia, sempre 
cambaleante, que nos oferece momentos, às vezes, de eu-

- foria, ma_S que foge quando pensamos em construir um 
pãti"iffiôni6 para as gerações que vêm. 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• me dá licença de um 
aparte? 

O SR. DINARTE .MARIZ - Pois não, com muito 
prazer. 

O Sr. L_enoir Vargas- Deixei para apartear V. E~~_. 
-prestando a horiiinagel!l que Santa Catarina_lhe deYe, 
justaminte neste momento em que V. Ex• demonstra sua 
emoção, que nós talvez, nunca cheguemos a atingir, por 
receber do Senado da República a home·nagem unânime 
que V. Ex• está recebendo. E também não aparteei o nos: 
so Líder Virgílio Tá_y~ra porque, nas suas reminiscênw 
ci3s, nas ãgll"as_em qu~ a_ndava, evidentemente, e1:1 era um 
desconhecido e elas falavam muito mais ao coração de 
V. Ex• Deixei para falar agora para dar um testemunhõ 
de que também do outro lado da barricada, daqueles 
tempos que passaram, Dinarte Mariz era uma figura 
querida. No tempo da minha mocidade, Deputado Esta
dual ainda, pessedísta comandado de Nereu Ramos, 
COm as naturais reservas que havia com aqueles que inte
gravam os quadros da UDN, certa vez, na província, fa
lei a Nereu Ramos nas figuras nacionais e perguntei: 
.. Dr. Ne_r_eu,_e esse Dinarte M?riz?" qUe eia umdos pró
hOmens da UDN. E Nereu Ramos me disse~. ~·Esse Di

-núte Mariz ê ffieu "alriigo';. EOtão, antes de ser eleito oew 
putadõ F~eral, há m;iis de vinte anos atrás, eu já pasSa~ 
ra.a ser, sem conhecê: lo, affiigo de Dinarte Mariz, pois 
que assím se fazia naquele tempo n-a política riacional. 
Depois, da convivência, mais -se acentuou este respeito, 

esta ternura e esta amizade pelo grande chefe do Rio 
Grande do Norte, que, durante anos e anos, 
transformou-se numa constante da vida pública brasilei
ra dos últimos trinta ou quarenta nos. Há figuras na vída 
do Congresso, nestes últimos trinta anos, que são uma 
constante, que sã:o permanências que continuam e que 
são referências~-sobretudo nõs mOmentOs ciíticos da \rida 
nacional. Por isto, meu caro companheiro Dinarte Ma
riz, tive oportunidade, também, no Rio de Janeiro, de 
testar as palavras que há mais de vinte anos me havia 
dito Nereu Ramos, e o convidei para uma reunião a que 
o caro amigo, junto com o velho companheiro Vitorino 
Freire, compareceu. Então, houve a reafirmação daquilo 
que dizia Nereu há vinte e tantos anos; Dinarte Mariz é 
meu amigo. E é por isto, com esta emoção, que transmi
to as saudações de Santa Catarina a este homem público 
da melhor cepa, guardião ainda daquele velho espírito 
público que é o único Capaz de reabilitar e de elevar a 
Nação brasileira. Felicidades, Dinarte, que continuem os 
seus sucessivos mandatos, para que na vida pública do 
País esta constante, esta permanência, este ponto de refe
rência, esta cepa poisa nos ajudar nos caminhos difíceis 
que ainda devemos percorrer. 

O SR. DINARTE MARIZ - Agradeço emocionado 
o aparte do caro colega Lenoir Vargas, que citou o nome 
de Nereu Ramos mais de uma vez. Eu que fui um ho
mem da UDN e que entrei na política por idealismo, tive 
em Nereu Ramos um dos grandes mestres da minha vida 
púbica. Certa vez, numa reunião da UDN, quando se 
discutia uma sucessão presidencial da República, afirmei 
aos meus companheiros que, se o escolhido fosse Nereu 
Ramos, eu votaría nele; não só votaria como trabalharia 
por ele, pois achava, naquela época, que ele representava 
uma das expressões de maior destaque da vida pública 
da nossa Pátriã. -E dele recebi orientação em muitas oca
siões, dentro do Congresso, quando eu o tinha como co
lega e Presidente desta Casa. 

Quando ele estava na Presidência da República, eu era 
o único homem da UDN que comparecia para 
cumprimentá-lo. Certa vez, em uma reunião a 19 de ja
neiro, ao chegar ao seu Gabinete, cercado de militares e 
de correligionários, ele teve esta expressão;. "Recebo os 
~c:u_mprimentos de Dinarte, com o maior agrado, porque 
ele foi a maior revelação do Senado durante este ano", E 
eu respondi; "Presidente, isto é bondade, é amizade". A 
resposta foi esta, muito dele;. "Não faço desses favores a 
ninguém". Esta foi uma das grandes honras da minha 
vida pública. 

S~;. Presidente, Srs. Senadores, quero que me perdoem, 
t_?lve~ não ~ubesse abordar dois assuntos que esta opor
tunidade me permite, para dar minha opinião sobre 
acontecimentos do nosso Nordeste e do momento políti
co nacional. 

No Nordeste, Sr. Presidente, tem gente morrendo de 
fome. As frentes de trabalho das tais emergências, são 
um amontoado de ~esconsertgs que permite pessoas 
morrerem de fome, como eu testemunhei, na minha ter~ 
ra. Lá uma pobre mulher desesperada se enforcou, para 
não ver duas filhinhas passarem fome, sem que ela tives
se recursos para atendê-las. 

Na minha opinião, temos que apelar, nesta hora, hora 
grave que estamos vivendo, principalmente para os go
vernadores que encarnam o sentimento populár da nossa 
região, e em que, pela primeira vez, na história do Nor
deste procurem se_ unir para defender o povo da nossa re
giãO:NãO é possível, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nes
ta altura da vida, nesta civilização dentro da qual já ca
minhamos tanto, chegar ao ponto de testemunhar patrí
cios nossç.s morrerem de inanição, por falta de alimen
tos. Gostaria de não fafar deste assuÕ.to, porque me emo
ciono. 

Com mais de vinte anos de SUDENE o descontrOle é 
total. Apelei para o Ministro Mário Andreazza. Mostrei-
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lhe que a maneira com que estão fazendo o atendimento 
não evitaria que n.uitas PessoaS errlpobrecidas, e jâ al
cançadas pelo meio carente da nossa região, pudessem 
resistir se não houves::;e uma-assistência total e pei'feitã 
junto ao povo sacrificado. í:: lamentável! Emociona, po
rém mais do que emoção, me revolta. O governo tciit re
metido recursos para assistir aos flagelados do NordCste, 
mas tem gasto muito poUco no Nordeste. Realmente tem 
ido dinheiro para atender aos famintos da seca, mas tem 
ido muito pouco dinheiro para resolver os problemas do 
Nordeste. Esta é uma verdade. Nós do Nordeste deve
mos nos reunir, para impor- a palavra é essa: impor
uma solução para que isso desapareça, para que nesta 
Pátria tão grande, tão dadivosa, não fique essa mancha 
na História. - -

O Brasil não pode continuar divídido em dois países 
- um rico e desenvolvido, outro empobrecido, carente 
de recursos que permitam soluções para seus problemas. __ 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, permite V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ -:- Çom prazer. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senado-r Dinarte M<J.riz, 
V. Ex~ está sendo homenageado nesta tarde. T odqs nós 
aqui reunidos dissemos alguma coisa, em nome do_ nosso 
Partido, muitos em nome pessoal, pelos seus 80 anos 
bem vividos, sofridos, destemidos, em favor do Nordeste 
e da gente nordestina. V. Ex• exatamente no momento 
em que agradece a homenagem justa que esta Cása lhe 
presta, hoje, ainda tem o tempo e sai do agradecimento 
para c:lamar contra, mais uma vez, a situação em que 
vive o povo do Nordeste~ V. Ex• cita (at_os. Assisti fatos 
lá agora que visitei o Nordeste. V. Ex~ clama_ por uma 
unidade de ação, por um melhor atendimento, porque às 
vezes o dinheiro que vai não estã resolvendo. Está mar~ 
rendo gente de fome nas fréntes de emergência. Paga-se 
um salário, é verdade, mas não s~ leva comida às _frentes 
de emergência. O homem vai ter que arranjar o fornece
dor lá atrás, na retagU:ãfda, e o fornecedor não tem capi
tal para aguentar· o fornecimento. Então-, h-á um descon
trole, há um descompasso, no comando do atendimento 
da calamidade do Nordeste. V. Ex~ empolga todos nós 
quando, na sua idade, e hoje, numa festa sua, clama por 
decisões governamentais pelo Nordeste. Nobre Senador 
Dinarte Mariz, V. Ex• com essa- sua colocação, ainda as
sim, para nós outros se coloca naquela posição de co
mandante destemido da gente nordestina. Meus para
béns, meus cumprimentos- pela cOnclamação que faz nes
ta tarde. 

O SR. DINARTE MARIZ - Muito obrigado, caro 
colega. 

Tra:óa para ler telegramas que passei aos dois Presi
dentes da República- ao qtie saiu há poucos dias, e ao 
que está no momento- aos eminentes Presidentes Au
reliano Chaves e João Baptista Figueiredo e ao Ministro 
Mário Andreazza, denl,lnciando a humilhação que esta
mos sofrendo e que deixo para serem anexadas ao meu 
discurso. Citei vârios casos. Enquanto desta tribuna pe
dia a anistia para aqueles que Jutam na agricultura na 
Região do Nordeste, que estão com cinc.o anos sem pro
dução, a resposta foi o aumento dos impostos de 400%. 
Falei sobre a nossa luta para defender o pecuarista e o 
agricultor. Enquanto o Banco Central nos atendia man
dando fazer um reajuste nas nossas dívidas, o Banco do 
Brasil faz exatamente o contrário: O Banco Central em 
sua Resolução n9 789 recomendava que apressasse o pro
cesso evitando que se fizessem investigações, nem mais 
visitas às propriedades, o Banco do Brasil apareceu com 
dez exigências- dez! - incapacitando que se efetivasse 
realmente a portaria do Banco CentraL 

Fui soliditrio com todos aqueles que bateram às portas 
do Governo para dar assistência às vítimas das enchentes 
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no Centro~Sul do País, mas enquanto as reconheciam e o 
Presidente da República assinava um ato dizendo que o 
auinento dã energia não-·se aplicava ao Centro-Suf do 
País, nós do Nordeste há 5 anos vamos pagar o aumento 
que o Governo dispensava para outra região. Tenho 
confiança em que os governadores da minha região _se 
unirão para' dizer ao teSto ào Pafs;"Venham ao ericontro 
do NOJ=destel" ... -

O Sr. João Calmon- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ-".-.. Venham ver o nosso 
sofrimento e venham nos_ajudar a que pare de uma veta 
humilhação a que estamos submetidos!" 

Ouço V. Ex•, nobre Senado_r João Calmon. 

O Sr. João Calmon- V. Ex~~ nobre Senador Dinarte 
Mariz, emociona o Senado ao transformar o seu_agrade
cimento à esta justa homenagem, que lhe prestamos, 
num libelo contra a insensibilidade do Poder Público, 
que tem massacrado o Nordeste. A propósito do tema da 
seca, devo lembrar que o eminente Senador Luiz Viana 
declarou, neste plenário, que. "o problema mais grave do 
Nordeste não é a seca; é a ignorância!" ~u acrescentaria: 
a seca é.dclica. Entretanto, não por culpa dos nordesti~ 
nos. ma:s por culpa--do abandono a que é condenada 
aquela área sofredora d-0-Srasil, a ignorância é __ perma
nente_ e tende a agravar-se. Nesta hora, marcada pela 
emoção, devo exaltai- em V. Ex• não apenas o parlamen
tar excepcional, mas principalmente o homem público 
responsável pela fundação da Uniyersid~Qe Federal do 
Rio Grande do Nprte, um estabelecimento de ensino su
perior de que se orgulha todo o Brasil. 

No momento em que V. Ex• recebe esta consagradora 
homenagem do S~nado da República, não poderia dei
xar de acentuar que, talvez, um dos traços mais marcan
tes da sua personalidade é o de benemérito da educação, 
numa terra onde, segundo afirmou o Secretário da_ Edu

·cação, Sr. Gen[van Josué Batista, em depoimento presta
do há poucos dias na_ Comissão de Educação e Cultura 
do Senado, há professoras municipais, no interior do 
-~io Grande do Norte, que ainda ganham entre420 e_SOO 
cruzeiros por mês. Dentre todas as tragédias que emo(;jo
nam o Brasil, em relação ao Nordeste, não é POSsível dei
xar de focalizar também esta, principalmente quando se 
homenageia o eminente Senador a quem o Rio Grande 
do Norte deve a fundação da sua magnífica Universida
de. Muito obrigado. 

O SR. DINARTE MARIZ - Sou muito grato a V. 
Ex•. mel_l_caro _colega Senador João Calmon. Realmente, 
no- meu Governo tive a maior preoctipaçãoem cuidar da 
educação. Eu trazia, na memória, no aprendizado políti
co que fiz, as lições que recebi de uma das maiores figu
ras deSte País; de um dos maiores democrataS que corihe
ci, eu trazia e guardava bem, na minha memória o exem
plo do velho José Augusto Bezerra de Medeiros que, 
quando Governador, fez do Rio Grande do Norte o se
gundo Estado em escolarização no BrasiL O primeiro, 
foi São Paulo, seguindo-se o Esta,do do Ri9 G.rande do 
Norte. Eti--ctiidéi realmente da instruçãO pública, não só 
criando a Universidade, mas levando para o interior pos~ 
teriormente o campus universitáriO. E mais, naquela é~ 
poca, quase não havia ginâsios no interior, então criei 
seis. De maneíra que a mitlha adininistrãção foi numa ê
POca bem dfferente da a tUa!. COstumo dizer que o últiino 
Governador que governou o Rio Grande do Norte, fui 
eu, porque fui o único que governou- com- recursos-doEs
tado. Daí em diante, os Governadores se transformaram 
em gerentes, recebem recursos para distributr, gerencia
rem a coisa pública. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço desculpas por 
abordar_ este ~ssunto e outro q·ue, em seg_uida, vou- abor
dar. Este assunto e o outro talvez não tivessem uma voZ 
aqui nesta hora- com tanta orecisão e testemunho que 
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sou do desenvolvimen-to da Histólü. Política e Econômi
Cl:t do meu País. Fãiia parte dos meus planos renunciar 
ao me\1 mandato aos 80 anos de idade. Mas, quando che~ 
guei aos 80, recebi do meu Estado a maior dé todas as 
manifestações--preStadas a um homem público do meu 
tempo, então pensei que neste momento tinha o dever de 
atender a uma convacação. f: como se eu eStivesse renas~ 
-~endO aqui para novas lut~s. (Muito bem!). Por isso e, 
quando vi a cidade que me ensinou a lutar, e na presença 
de mais de duas mil pessoas- não era um comício, eram 
participantes de uma homenagem, de amor, vindos de 
todos os recantos do meu Estado- senti que se tratava 
de uma convocação para que continuasse lutando. 

Então, estou aqui defendendo o meu Nordeste. defen
dendo o meu Estado, atendendo à convocação daquela 
cidade de onde eu venho, que me convoca para novas ca~ 
mi.nhadas e para novas lutas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou fazer uma análise 
da situação política em que nos encontramos. Sei que, 
para muitos, serei inoportuno. Mas, para minha cons~ 
ciênciã .. para minha sensibilidade de homem público é 
um dever. Tenho que ser autêntico na análise que estou 
fazendo. Gostaria de ter força de convencirnen_to para 
sensibilizar ~_sta Casa e a Câmara Federal, Senadores e 
Deputados, para num pacto cívico traçar rumos para o 
futuro político do nosso -País. Cabe ao Congresso, real
mente, as diretrizes democráticas de uma Nação, e não 
ao Presidente Figueiredo, _quejâ fez a abertura política e 
que tantos frutos benéficos jã colhemos. Congresso 
amortecido não é Congresso; Congresso que briga por 
coisas pequeninas, s_em pensar no futuro do País, não é 
Cqngressq; Congresso só se aftrma quando defende ide~ 

'ias, princípios e as grandes_causas quando a Nação está 
em risco. Este é o Congresso que eu gostaria de ver. Este 
é o Congresso que nós precisaríamos, nesta hora, convo
car. Os partidos políticos estão aí, as brigas são internas, 
mas há uma coisa maior do que as brigas dentro dos par
tidos: é o interesse maior, é o interesse da Nação. Porque 
se não nos capacitarmos disso, pior do que tem aconteci
do acontecerá. E então nós cairemos diante do povo, 
sem poder dar uma explicação e, muito menos encontrar 
caminhos para que, amanhã, o povo possa crer e voltar 
às vistas para nos apoiar; prejudicando as gerações que 
hão de chegar para a grande caminhada do futuro. 

Vamos nos unir, o Congresso todo! Vamos apagar as 
paixões polfticas e as questões ideológiCas para, depois 
então, encontrarmos os caminhos largos onde cada um 
Possa manifestar o que pensa e defender as suas idéias e 
os seus princípiOs. Mas, vamos primeiro, pensar em nos
sa Pátria. Vamos ajudar o Presidente, que fez uma aber
tura política, e que deve ser poupado, continuando como 
o avalista e fiel responsável pela introdução do regime 
democrático. A imprensa fala muito em consenso, ma~, 
politíCamente, isso s6 é possível nos regimes totalitários. 
O Congresso soberano, como autêntico condutor da de
mocracia .em nosso .País, seria a maior compensação que 
poderíamos oferecer ao Presidente Figueiredo na sua 
luta obstinada para fazer do Brasil um País democrático. 

Agora, o que precisa é que este Congresso o ajude, 
unindo-se para fazer uma reforma constitucional, por~ 
que quem a farã é o Congresso. 

O Sr. Humberto Lucena - Muito bem! 

O SR._-DINARTE MARIZ- Então, amanhã, se nôs 
cairmos numa situação pior, que ninguém jogue pedra 
llO P-residerite e nem no sístema que está aí, pOrque temos 
um Congresso funcionando que pode salvar a Nação, 
este País tão grande, tão necessitado de lideranças e de 
rumos para traçar aquilo que é a esperança de nosso po
vo. 

O Sr. Mário Maia - Permite-me V, Ex• um aparte, 
nobre Senador Dinarte Mariz? (Assentimento do ora-



Setembro de 1983 

dor.) Ao contemplar V. Ex• nesta tribuna do Senado da 
República, neste instante, vêffi-me á lembrança-os ver~os 
do poeta: 

"Quando vires nà estrada esbatida e turva 
Tremer a alvura dos cabelos meus, 
Irás pensando pelo teu caminho 
Que essa pobre cabeça de velhinho, 
h o lenço branco que te diz adeus!" 

Ao ver V. Ex• na tribuna, ao contrário do poeta que 
dizia adeus, eu vejo que a inteligência de V. Ex•, sob a al
vura de seus cabelos, é um lenço de Paz que se diz presen~ 
te aos 80 anos- de sua fecunda existência. Nobre" Senador 
Dinarte Mariz, ainda buscando a inspiração dos poetas, 
com: licença aqui dos baianoS, citando Castro Alves, 
quando ele dizía éill(l'. ''As ágUias nascem pequenas, mas 
quando crescem-lhe as penas, sabem bem alto voar", A 
existência de v:Ex•, não querendo comparar V. Ex• com 
a águia mas com o vôo altaneiro do pássaro, tem, ao lon
go da sua vida política, ao longo de sua vida dedicada à 
coisa pública, tem sido um vôo·sereno bem acima dos 
horizontes das coisas pequeninas. t neste momento que 
seus pares traz.~m a homenagem simples, singela mas 
nascida do coração para contribuir com os registras dos 
Anais desta Casa, dos grandes homens que por ela passa
ram, V. Ex~, ao agradecer essa homenagem também ho
menageia o Congresso Nacional, dando o exemplo de 
sua lucidez e de seu patriotismo, clamando Por justiça, 
para que os seus irmãos do Nordeste, cOmo os nossOs ir
mãos do Norte, porque também somos descendentes de 
nordestinos, possam ter as suas vidas presentes, menos 
sofridas e um futuro mais alvissafeiro. Portanto, nobre 
Senador Dinarte Mariz, qUero deixar registrado a pre
sença do meu Estado, o Estado do Acre, na homenagem 
que os Senadores lhe prestam neste instante, no momen
to em que a sua existência registfa Os oitenta atlas de idâ
de. Muito agradecido pela sua atenção. 

O SR. DINARTE MARIZ - Eu que agrade_ço a V. 
Ex'. meu caro colega pelo Acre. 

O Sr. José LinS ..:.._ Permite v_, Ex• um aparte? 

O SR. DINÃRTE MARIZ ~-COm -rriuito prazer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Dinarte Mariz, esta 
reunião se destina a homenagear V, Ex•. No entanto, V. 
Ex' passa por sobre esses elogios para debruçar-se sobre 
os grandes problemas regionais e nacionais. Essa é mais 
uma razão, nobre Senador Diriarte M ãriz, por que esse 
sertanejo hoje homenageado me causa tanta admiração. 
Mais do que isso, a vida de V. Ex' me fascina. Tenho 
acompanhado o seu trabalho em prol da nossa região. 
Na paisagem do sertão V. EX• ê: assi~ como um grande 
juazeiro a cuja sombra nOS ã.briganios, ilós os nordesti
nos lodos. A admiração que tenho pot V. Ex• não é de 
f):oje. Há companheiros a quem nós admiramos, mas há 
outros a quem, mais do que isso, nos- afeiçoamos. V. Ex• 
é como uma grande ârvore que, plantando as raízes na 
terra seca do Nordeste, lança a sua sombra sobre todo o 
País. Fique certo V. Ex~ qüe à.s lições que nos tem dadO 
atra:vés dos tempos não serão esquecidas. Na ocasião 
mesma em que homenageamos V. Ex',·V. Ex• deixã tudo 
de lado para se preocupar como sempre fez, durante 
toda a sua vida, com os nossos-grandes problemas e com 
a grande causa nacional. Receba as nossas homenagens, 
a nossa admiração e, mais do que isso, o nosso afeto. 

O SR. DINARTE MARIZ - Muito obrigado, meu 
caro colega Senador José Lins. 

Eu não desprezei as palavra~ dos companheiros, eu 
não olvidei um só pensamento e uma só das- manifes-
tações que aqui recebi, porque elas falaram diretamente 
ao meu coração, 
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~.:.Sr. G~~~~ JVIüller ~ Permite_;-_~e_y~ _Ex' u~aparte? 

O SR DINARTE MARIZ - Pois não. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Dinarte Mariz, lá, em 
Mato Grosso,_ em Cuiabâ, no velho PSD, eujâ conhecia 
V. Ex• como um dos líderes da falecida e gloriosa UDN, 
Em 1968, vindo_para cá,_ tive a oportunidade de conhecê
lo pessoalmente, e, por circunstâncias da minha função 
naqUela época, entrosei~mecom V. Ex~. Lutei peta causa 
de V. Ex• no órgão em que trabalhava. No entanto, não 
fomos felizes naquele momento, para sorte de V. Ex•, 
porque logo depois V. Ex• saiu-se muito melhor da em
preitada, na solução daquilo que se tinha _em mente. E 
um parente meti, que era Líder aqui e de quem V, Ex• era 

-·amigO i'efiio-·aci Seil<idoi Filinto Müller- perguntou-me 
se eu havida conseguido resolver o problema do Dinarte. 
Eu lhe disse: Da minha parte sim, mas a solução é coleM 
giada e o colégio não foi.a favor da solução do Dinarte 
Mariz. Mas, perguntou-me ele: Você foi correto com ele? 
R~spondi-lhe: CorretíssimC!, c ele sabe disso . .E:ntão, 
disse-me ele: Você ianhou um amigo, porque Dinarte 
Mariz tem como uma das características de sua persona
lidade ser amigo do~ amigos:_ ele_ é homem para morrer 
pelos amigos. De modo que V. Ex• granjeou para o resto 
da vida um grande amigo. E eu quero, neste momento, 
testemunhar que tenho a honra de ser amigo de V. Ex', 
como tenho ~ ~a~~sf~ção de saber que V. _Ex• é um grande 
amigo meU. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. DINARTE MARIZ - Eu quem agradeço a 
honra de seu aparte. Realmente eu me prezo e me honro 
da amizade de V. Ex •. 

Reafirmo a esta Casa qUe outro não _é meu objeto, se
não colaborar dentro de minhas limitações, para que um 
dia possamos respirar o ar puro da Democ(acia como 
uma dádíva de Deus a essa grande Nação. 

O Sr. Alôysio Chaves- V. Ex' me permite_um aparte'? 

iJ SR. DJNARTE J\1A-RIZ - Com todo prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves- NObre Senador Oinarte M~-
nz.-em llõme de nosso Partido e: de nõssa Bancad~; .falOu 
hoje nesta Casa, nã homenagem especial que_ o Senado 
Federal tributa a V. Ex•, o eminente Senador Virgílio 
Távora. Mas em face._ dos pronunciamentos posteriores, 
como Líder da Maioria nesta Casa, não posso deixar de 
associar-me também, prazerosamente, às homenagens 
que o Senado da República presta ao eminente filho do 
Rio. Grande do_ N-orte. Na data do natalício _de V. Ex~ 
deu-lhe o Rio Grande do Norte um testemunho público 
de apreço, numa homenagem excepcional organizada 
naquele Estado. Nessa oportunidade enviei~lhe telegra
ma que desejo ler para que fique nos Anais do Congres~ 
so: 

"Excelentíssimo Senador Dinarte Mariz 
R!Ja Açu, 507 

Natal - Rio Grande do Norte 

Cumpiimento eminente colega e dileto amigo em 
rilell llOriie e· da Bancada do PDS_ pelo transcurso 
sua- data Oatalícia associando-me,- as justas e excep
cionafs l:lomenagens que lhe estão sendO tributadas 
pelo povo do Rio Grande do Norte a que tem servi~ 
do com dediçaçào inexcedív~l e patriotismo, como 
brasileiro ilustre a quem a Pátria tambérri homena
geia_. 

Cordiais Saudações 
Senador Aloysio Chaves 

Esta a manifestação que peço a V. Ex~ permissão para 
inserir no seu discurso do_ dia de hoje. 

O SR. DINAR TE MARIZ- Meu caro Líder, é uma 
honra para mim ter a palavra de V. Ex• inserida no meu 
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discurso._Não sou daqueles que pedem desculpas por ter 
cometido pensadamente determinadas atitudes. Mas 
gostaria que minhas palavras não foSsem olvidadas. 
Gostaria que o Presidente do nosso Partido, este homem 
de inteligência ~lara, que ainda em plena mocida~e já 
conquiStou tantas glôrias, gostaria que S. Ex• pensasse 
neste meu pronunciamento e verificãsse se realmente a 
minha vivência, as minhas lutas do passado, a minha 
sensiblidade não estão convocando esta Nação para al
guma coisa _em benefício de todos. 

O Sr. Saldanha Derzi - Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O_ SR. DINARTE MARIZ- Com muito prazer. 

O Sr. Saldanha Derzi - Nobre e queridíssimo amigo, 
Senador Dinarte Mariz, somos companheiros no Con
gresso Nacional há 29 anos e correligionários na Velha, 
querida e saudosa União Democrática Nacional. Muita 
luta tivemos_ juntos._ ~uj_seu companheiro em todas as 
horas, as mais dificeis desta Nação, inclusive, até, na · 
conspiração, quando esta Nação estava à beira do abis
mo e do caos. Contribuimos para que realmente saísse
mos daquelas diflculdades, que hoje, lamentavelmente, 
estamos vendo que se aproximam dias negros como na
quela ocasião. Mas, sou testemunha da fibra, da valen~ 
tia, ~o companheiriSmo, da lea]dade de V. Ex• V. Ex• foi 
um grande amigo dos seus amigos. V, Ex' fõi um [utador 

_e o Senado Federal presta-lhe esta homenagem que rea.l
mente não poderia ser melhor adequada, aqui nesta Casa 
do Congresso Nacional, que V. Ex• serviu por tantos 
anos _e __ dignificou com _a sua presença. Congratulo-me 
com o Senado Federal por prestar esta homenagem a um 
dos grandes homens públicos desta Nação. 

-ÓSR. ~~-~AR'I'E ~~-~IZ- Muit~ gralo ao velho e 
querido Companheiro- de taOtas lutas do passado. 

l\1as,_ Si. Presidente, Srs. S~adores, Virgíli~ Távora, 
que eu- vi quase ·nascer politicamente, quando chegou 
para a vida pú!Jlica, ostentarido dos Távoi'aS o biasão. 
c_Qp:l __ o tempo substituiria a figura veneranda, querida e 
respeitada o Dr. Fernando Távora, seu honrado pai, na 
época dignificando esta Casa e cuja amizade eu guardo 
na lembrança como um dos melhores gathardões da mi
nha vida pública. Virgilio Távora foi· uma revelação. 
Dentro de pouco tempo já era um líder dentro da nossa 
agremiação. Hoje está aqui nesta Casa~ não só 
honrando-a mas, sobretudo, c-om a. sua sabedoria, a sua 
cultura, prestando grandes serviços ao nosso País. S. Sx• 
emocionou-se, falando daquelas figuras que comigo 
mantinham uma amizade fraterna, coisa que, realmente, 
parece que os anos carregaram - não sei se é a minha 
velhiCe que já não distingue muitos dos que nos irmanam 
na cow.riVêneia. 

Ouvi a palavra de Alberto Silva, nordestino, homem 
que governou o Piauí com tanta sabedoria e que ainda 
hoje luta em legenda diferente, mas sempre com o mes
mo amor voltado a sua terra. A palavra de Nelson Car
neiro, que foi ~eu companheiro polítíco. Recordou via
gens a ininha_ túra~ aO meU EStado em minha coffipa
nhia, para nos ajudar politicamente, Otima época em que 
sua brilhante inteligência jã o destacava no cenârio da 
politica nacional, como uma das melhores e mais dignifi
cantes que apareceram para servir a nossa Pátria. 

Ouv-i a palavra de todos que aqu~ me apartearam, cada 
um trazendo um depoimento, ~m ~t!mulo, mas nãp'pos
So deixar de me referir, também, àqueles que do. outro Ia
do, pertencentes a ou~os partidos, reconhecem .:q.ue, na 
luta que se trava, na hora do ombro a ombro, defenden,. 
do idéias, princípios, em benefício do nosso País, somos 
todos irmãos, porque ai eU pão diferencio o brasileiro 
que defende a sua Pátria~ dentro de uma legenda, do ou~ 
tro brasileiro que está ao meu lado, defendendo a mesma 
idéia. 
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Coiiseqüentemente, quero trazer não o agradecimento 
formal, a repetição, rrias repelir mais urria vez que-este 
momento é o mais signficitivó da minha vida pública e, 
encerrando, dizer também a todos aquilo que há poucos 
dias disse no meu Estado. B_rasil, eu não te faltei! (Muito 
bem! Palmas prolongadas. O orador é efusivamente 
cumprimentado.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
DINARTE MARIZ EM SEU DISCURSO: 

Presidente João Figueirêêl.ó. 
Presidente da República 

Palácio -do Planalto 
Brasília- DF. 

29-8~3-

Tenho a honra de di_rigir-me-ã Vossa E;.;.c_çlÇnç_ia para 
cumprir o doloroso dever de comuniçar_qy.~.ontem vg 
em Serra Negra do Norte- RN vg uma mulher preferiu 
sacriliiiãf ã vida vg por suicídio vg a ver suas duas filhi
nhas morrerem de fome pt A recusa da SUDENE em es
tender os trabalhos emergenciais às cidades onde há cin
co anos sofrem os- efeitos da sêca evitando o alistamento 
de mulheres e menores famintos vg se perdur~r teremOs
que testemunhar o quadro mais doloroso des.te século no 
Nordeste pt A mortalidade infantil está atingindo nesse 
setor óbitos nunca registrados pt Respeitosas saudações 
vg Senador Dinarte Mariz vg __ Presidente da Comissão- de 
Segurança NacionaL 

Presidente Aureliano Chaves 
Palácio do Planalto 

Brasília- DF 
19-8-83 

Tenho a honra de dirigir-me ao Eminente Presidente 
et preclaro amigo p3ra levar ao seu conhecimento um 
dos muitos acontecimentoS cOm que Vein se procurando 
iludir et humilhar o Nç_rdeste jah por si cansado de sofri
mento et_ desencanto JlO __ JJLOmento exato em que o seu 
povo sofre-as conseqüências de cinco anos de estiagem- pt 
Trata-se de mais uma vez procfaSfinar medidas_ôeSClJ._ro
prindo recomendações de setor do próprio governo pos
ta no papel pelo Banco Central vg em junho próximo 
passado vg para soh agora o Banco do Brasil aparecer 
com exigências que revelam o propósito de tornar ineXe
qüivel as medidas ilusórias recomendadas pela_ cifcu_lar 
n9 789 vg do Banco Central pt Transcrevo abaixo_ite~s 
normativos constantes da n~ferjda circular et as exigên
cias do Banco do Brasil pt Banco Central abre aspas a 
consolidação tem por objetivõ propiciar a mais rápida 
recuperação dos produtores prejudicados devendo vg 
portanto vg ser processada sem cautelas burocráticas ou 
formalismo excessivos vg dispen-sado pois a reallia"Ção de 
vistorias aos Imóveis et outras diligências similares fecha 
aspas abre aspas comportamento do Banco do Brasil_-~ _ 
exigências : I - Cerfidão et Registro do Imóvel; 2 -
CerüdàD da Inexistência de_onus; 3- Certidão Negativ~ 
de Protestos de Títulos nos últimos cinco_ anos _vg ~-e 

Ações Civis vg Criminais et Trabalhista; 4 - Certidão 
negativa de Protesto contra Alienação de Bens vg no 
período de dez anos; 5- C_er_tifi_Ca"do de Cadastro dQ I__t.l"
CRA; 6- Certidão Negativa de Ações Civis vg Fiscais 
et Criminais JJbrigatóriaS à JuStiça Federal pt Cívis et 
Fiscãis- vg Estaduais et Municipais fecha aspas recomen
dação do Banco Central abre aspas da mesma forma não 
se enquadram nos dispositivos desta circular osfinjincia
mentos à AgricultUra vg à atividades Pesqueiras et à re
cria ou engorda vg resalvados"os casos em que compro
vadamente a estiagem tenha ocasionado perdas às explo
rações fecha aspas comportamento do Banco do Brasli 
-está mandando executar todos devedores que usaram 
o crédito para recria pt Necessitar comprovar que a es
tiagem no semi-ãrido do N ardeste vem prejudicando o 
setor Agropecuário quando o próprio Governo vem 

mantendo vg permanentemente vg as frentes emergen
ciais pt Eh em escárnio ao nosso sofrimento pt Num jogo 
duplice o Banco do Br_asil p_rotesta os títulos dos Pecua
ristas et dá__insttllções para que os beneficias da portaria 
do Banco Central rião sejam atril;tuidos à aqueles que te
nham os seus dêbitos em execução pt Gostaria que a sen
sibilidade do Estadista comprovada na sua brilhante 
vida pública estendesse ao Nordeste vg na área do sem i
árido vg os benefícios sobre o aumento de energia recen
temente c_onferido ao Centro-sul do País pt Acho justo et 
deixo ao julgamento de Vossa Excelência para que o" 
Nordeste na sua área atingida por cinco anos de estia
gem receba idênticos benefícios pt Confio na ação pron
ta et enêrgica do Governo corrigindo tão esdrúxula si
tuação que antes de nos humilhar nos revolta pt Pior do 
que.se deixar escravisat por potência estrangeira eh ser 
escravo dentro da sua própria pãtria pt Perdoe-me Presi
dente a linguagem que estou certo representa a revolta 
do Nordeste na hora do seu maior sofrimento pt Aten
ciosas saudações vg Senador Dinarte Mariz vg Presiden
te da Comissão de Segurança Nacional. 

Ministro Mário David Andreazza 
Palácio do Governo 

Natal- RN 
2-9-83 

Agradeço _ao ilustre MinistrQ e_velho amigo o convite 
que me fez para assistir a assinatura de Convênios com o 
Governo de meu Estado pt Infelizmente motivo supervi
nientes nãO_ me permite está presente a tão importante 
sol~nidade como desejava pt Faço votos que se concreti
ze em tempo hábil o que a Imprensajâ antecipa vg per
mitindo ao jovem compete.nte e obstinado Governador 
José Agripino vencer os obstáculo"s_quase intranponíveis 
semeados no intinerârio de sua promissora adminis
tração pt Necessitaria mesmo com sinceridade e objetivi
dade analisar Os rlsco·s que-nõs cercam indicados pela vi
são que a idade e a experiência me permitem pt quando 
aguardava o ri!Sultado das solicitações feitas da Tribuna 
pt para uma Anistia dos Impostos devidos pelos Agricul
tores vg nos Municípios atingidos por cinco anos de es
tfag"em vg -a resposta· ror o' aumento de até 400% pt Con
seguimos depois de vários entendimentos com o Banco 
Central uma solução para os débitos dos Agropecuaris
tas com os Bancos Oficiais Recomendada pela Portaria 
789 pt Em seguida tivemos a surpresa do Barico do Brasil 
seu--Executor contrarhindo todo texto daquela portaria 
fazendo exigência que torna inexeqUível as medidas já 
oficialmente corriuriica:das aos Coilgressistas pt Parece 
que das seis exigências adicionais pelo Banco dO Brasil 
apenas uma foi omitida a da fome pt Isso num País que 
criou um Ministério da Desburocratização pt Enquanto 
issO o~Bancó do -Bra'síl manda para Protesto- os títulos 
dos débitos tomados para recria vg ignorando a Portaria 
do Banco Central que admite um entendimento aos que 

_teúham iído seus rebanhos prejudicados pela estiagem pt 
QUais os que não tiveram'? Fui procurado por vários pre
feitos CujaS Pfefeituras se aCham ém atrazo Com a Previ
dência Social pt Procurei o Ministro et fazendo uma ex~ 
posição da penúria em que se encontravam as finanças 
daquelas comunas e a resposta foi atívar a cobrança com 
coi"reção Monetária pt recentemente o Governo prote
geu o aumento de energia aos Estados do Sul prejudica
dos por inundações vg enquanto o Nordeste com cinco 
anos de sêca está condenado a pagar o aumento pt Já 
tive oportunidade de lhe falar sobre a Emergência que no 
Rio Grande do Norte adota três critérios vg resaltando 
naquela oportunidade em companhia do Prefeito de Cai
cá o drama das cidades. notadamente nas suas periferias 
pt Pois bem Ministro vg as minhas previsões infelizmen
te já começaram a se confirm-ar: - está morrendo gente 
de fome e até sacrifício de vida por suicídio pt Com o 
rompimento do vínculo de harmonia entre os poderes 
p-Õr ato da Revolução que ajudei a fazer avocando a si 

própria poderes absolutos do controle da economia na
cional pt Restou ao Congresso o Canal estreito das soli
citações quase sempre humilhante e incompreendido pt 
Quanto a mim preferi o caminho do esclarecim~nto pt 
Infeli:Zmeilte-a S.bertura do Presidente Figueiredo que tão 
generosos frutos~já produziu ainda não atingiu aquele 
que deveria ter sido prioritário- a devolução das Prer
rogativas do c-ongresso pois sem elas jamais encontrare
mos o caminho da democracia pt Ou o NOrdeste se afir~ 
ma através de seus Governadores que pela primeira vez 
na históriã se unem n-a defesa de objetivos comuns _da 
Região ou tudo está perdido pt Atenciosamente vg Sena
dor Dinarte Mariz vg Presidente da Comissão _de Segu
rança Nacional. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÂ.O DE 15-9-83 
E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

·O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. senadores: 

Cumpro o indeclinável dever, como Líder do PMDB 
nesta Casa, de trazer ao conhecimento do Senado e da 
Nação o memorial que a Direção Regional do PMDB do 
Rio Grande do Norte encamin~ou ao Presidente Ulysses 
Guimarães, contendo grav:e:s __ denúncias contra o Gover
no do Rio Grande do Norte, a respeito do covard!!a_ssas
sinato de que foi vítima, há poucos dias, em Angicos, na
quele Estado, o Prefeito Municipal Expedito Alves, figu
ra_ proeminente da política local, inclusive irmão do ex
Governador Aloysio Alves. 

O documento é o seguinte: 

Na hora em que o PMDB se debruça sobre a pai
sagem devastada do Nordeste, para ouvir o seu gri-

-- to de desespero na agonia da fome, da sede, do de
semprego, da economia destruída por 5 anos conse
cutivos de seca, há uma realidade brutal para a qual 
temos o dever de convocar a urgente atenção do 
Partido e a sensibilidade da _Nação: é a do estado de. 
insegurança, de viol~ncia, de arbítrio, de impunida
de, criado e mantido pelo Governo do Rio Grat:~de 
c;lp Norte para esmagar os que, pelos meios demo
cráticos, exercem a resPOnsabilidade de oposição. 

Poderíamos identificar esse quadro em todos os 
municípios do Rio Grande do Norte, onde se acu
mulam os índices gritantes da violência que se gene
raliza no País, em função da crise econômico-sodal, 
e o-arbítrio e a impunidade institucionalizadas para 
destruir os adversários do Governo, sejam do 
PMDB, sejam do PDS- grupos dissidentes do Go
verno Maia, liderados pelo Senador Martins Filho, 
Deputado Fed_eral Vingt Rosado e _ex-Vice
Governador Geraldo Melo. 

Nessa atinosfera de terror, distinguimos, como 
exemplos incontestáveis, a situação dos municfpios 
que elegeram Prefeitos do PMDB, em número de 
36, nos quais há a ação deliberada de desmoraliô.r a
pfinleira aUtoiidade, submetendo-a a todas a~ for
mas de confronto e humilhação, marcadas por epi
sódios que se repetem todos os dias e são registrados 
pela imprensa e pelas nossas denúncias: correligio
nários chamados à polícia, a qualquer pretexto, ou
tros presos sem mandado judicial, outros torturados 
nas cadeias públicas, outros ameaçados de morte 
sem qualquer inedida de proteção, tudo para criar o 
clima de medo, e, sobretudo, nas áreas em que os 
Serviços de Emergência são entregues ao· Governo 
do Estado, e sofrem, com provas ii-refutáveis, acu~ 
sações escandalosas de corrupção comunicadas pe
los Prefeitos da Oposiçãõ às autoridades e à opinião 
pública. 

A corrupção nos Serviços di: Emergência foi de
nunciada também, por autoridade de alta insus-
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peição: o General Almério Diniz, ao transmitir o 
Comando da Brigada Militar do Estado, na pre
sença do próprio GoVúriador José Agripino Maia. 

Em anexo, apresentamos relatório sumádo de al-~
guns casos mais divulgados. Por eles, sente-se o ob
jetívo do Governo: desmoralizar o Prefeito, maÍltê-
lo sob a insegurança, a fim de que se ren~a ou_silen
cie. 

Destacamos, nesse quadro, o caso de Angicos, 
pela tragédia que ali se verificou-, sob a emoção de 
todQ o Rio Grande do Norte. 

A TRAGÉDIA DE ANGICOS. 

Angicos é uma cidade média, a 168 Kms da capi
tal. 

Terra natal do ex-Governador A1uízio Alves, ti
nha a administra-Ia, até o dia 10 do corrente, Expe
dito Alves, consagrado, pela 3' vez, nos últimos 20 
anos, pelo voto popular. 

Na campanha de 82, sobre o montão de dinheiro 
ali despejado, sob o clima de terror instalado, havia 
a palavra conhecida do Governador Lavoisier 
Maia; "podia perder atê no Estado, mas fazia ques
tão de honra de ganhar as eleições em Angicos". 

Porque perdeu, seu substituto e familiar Josê 
Agrípino Maia, não PerdooU o -p-ovo e o Prefeito. 
Arites da posse do Prefeito, bens públicos foram 
doados a particulares, bens do M unicfpio doadOs ao 
Estado, obras públicas, financiadas com dinheiro 
federal da SUDENE e do BNH, reduzidas apenas a 
prestações de contas fictícias; tudo isto comprovado 
pela nova administração municipal, tudo isto de
nunciado aos órgãos estaduais e f<iderais, tudo isto 
até agora impune, embora a administração prosse
guisse no esforço de concluir as investigações e in
quéritos que era do seu dever executar. 

No dia 5 de setembio, através do rádio, o Prefei
to Expedito Alves denunciou corajosalnerife, e coin 
fatos incontestáveis, a corrupção no PtaOO-de Emer
gência das Secãs e a exploração do povo na di"stri
buição de água. 

A 7 de setembro, houve uma parada escolar em 
Angicos, presidida pelo Prefeito. Um indivíduo--<ir
mado de faca tentou pertubar a solenidade, perante 
centenas de criançás alarmadas, ameaçando de mor
te o Prefeito. Populares desarmaram o desordeiro, e 
o Prefeito mandou chamar o Delegado de Polícia 
para obter garantias. Estava em casa e em casa per
maneceu, sem tomar qualquer providência. 

Face à inação deliberada do Delegado, e perma
necendo o malfeitor na cidade, fazendo as mesmas 
ameaças ao Prefeito, na manhã do dia 8 o Prefeito 
Expedito Alves telefonou ao Governador Josê Agri
pino Maia comunicando a ocorrência, a omissãO do 
Delegado, a permanência, em líberdade, do deSor
deiro nas ruas da cidade. Das lO horas do dia 8 atê 
às I 9 horas do dia 1 O, no espaço de 57 horas, não se 
conhece qualquer providência do Governo. O de
sordeiro continua nas ruas, sem ser chamado à polí
cia sequer para prestar declarações. O Delegado, na 
Cidade, totalmente omisso. 

Que se poderia deduzir? 
1. quem ameaçasse, quem- agredisse, quem ma

tasse o Prefeito Expedito AlVes não sofre!ia sequer 
um chamado à Policia; 

2. o Governo dO Estado, embora procurado pelo 
Prefeito -e a cidade conhecia o episódio -lavava 
as mãos de sua responsabilidade de garantir a or
dem e dar proteção aos cidadãos, desde que fossem 
oposicionistas. 

Às 19:20 do dia 10, um tiro certeiro matou o Pre
feito Expedito Alves. O criminoso fugiu minutos de
pois de carro, sob o estarrecimento do povo. 

Funcionava o telefone interurbanO naquela hora 
em todos os municípioS. A cidade dispunha de pau-

Cas -sãídãS'~ rOd-oviárias. Nenhuma estrãda foi blo
queada. Não se teve conheciJ?ento de qualqu~r co
municaçi;io lelefônica para pfevenir a ·rugã. dõ crimi
nOSo. A noité _i_nteira, d_eslocaram-se para ArigiCos 

. cerca de 6(fauto-m9veis, vindos_dç várias procedên
cias, e nenhum foí parado para simples ide-ntificação 
do passageiro. Como se tudo fosse feito para pro
mover ou facilitar a fuga do criminoso, até agoia 
desaparecido. 

No meio da madrugada, chegaram a Angicos o 
Secretário de S_egurança e auxiliares; atê agora não 
saiJemos para quê. Em certo momento, o Deputado 
Henrique Eduardo Alves levou à presença do Secre
tário de Segurança pessOa que, ao Iãdo do PrefeitO, 
assistira seu apelo do dia 8 ao Governador. E ouviu 
daquele auxiliar do Go.verno que realmente o Go
vernador lhe comunicara a denúncia e o pedido do 
Prefeito, mas, com carência de elementos materiais, 
não tomara qualquer providência por julgar que 
não havia urgência. A urgência do Governo do Es
tado, desgraçadamente, não coincidiu co~ a-urgên~ 
cia do assassino .. 

Menos de 10 horàs depois do crime, circulavam 
em Natal três jornais, entre eles, A República, órgão 
oficial do Estado. Só este jornal "explica vã." o cri
me, apresentando o criminoso como o justiceiro que 
vingava o pai àe perseguições sofridas, e ein função 
de discu_ssão mantida com o Prefeito "há poucos 
dias" 

Discussão impossí~el, pois o pai dO criminoso 
morrera a 15 de novembro de 1973. Discussão ima
giOárta: pois,- entri:: o Prefeito e qu~alquer pessOa da 
família do criminoso, embora advers_ários polítiCos, 
jamais houve entre eles qualquer desentendimento. 

Mais grave ainda: antes de ser ouvida a primeira 
testemunha no inquérito, o que só ocorreu no dia 13 
do corrente, o Delegado de Polícia- que não tivera 
tempo para .atender ao chamado do Prefeíto 
ameaçado de morte ....,.. teve a agilidade de dar entre
vista ao Dilirio de Natal, apres_entand"o versões intei
ramente imaginárias para explicar e até justificar o 
crime, como ato justiceiro do filho que vingava o 
pai (Diário de Natal, anexo). 

Mais grave ainda: o Governador do Estado, 
dizendo-se informado pelas autoridades de segu~ 
ranç2;. _e_ antes de ouv_idas as primeiras testemunhas, 
repetia para a imprensa (Íliário de Natal, 14-9-83, 
anexo) a versão da rixa pessoal do Prefeito e_ a 
família, não se sabend_o a essa a_~tura se _o _Delegado 
divulgou a palavra do Governador, ou se o Gover
nador encampou as mentiras do Ó~legado. 

.INSEGURANÇA E IMPUNIDADE 

- oS fatoS aqui relatados, Ol;i dep~imentos dos Pr;~--
feitos em anexo sumariados, comprovam: 

1. A impunidade para todas as desordens e 
a~eaças praticadas desde que as vítimas pertençam 
à Oposição, preferencialmente os Prefeitos que de
nunciam a corrupção dos Serviços de Emergência 
executados pelo Governo do Estado. 

2.~-A polícia do Estado inteiramente submetida 
aos interesses político-partidários. 

Há um episódio que retrata essa transformação 
da Polícia Militar numa guarda pretoriana do grupo 
dominante: a Comissão de Promoções indicou, por 
unanimidade, dois oficiais com todas as aptidões 
funcionais p.ara o acesso ao posto de Coronel. O 
Chefe da Casa Militar d_o Governador compareceu 
à_ mesma Co!lJÍSsão, e manifestando a oposição do 
Governo àquela escolha, estritamente regulamentar 
e_tegal, declarou, com registro em ata: "Vou ser 
franco e claro ... essa redução tem a finalidade de be
neficiar oficiais do PPS, e os Tenentes Coroiléis Ary 
e Armindo pertencem à Oposição tendo sido, inclu-
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sive ajudante de ordem do Governador Aluizio Al
ves". 
__ _Referia·se o Chefe da Casa Militar a decreto do 
Governador que ffiuda~a a legislação, reduzindo in
terstício para impedir a promoção daqueles oficiais, 
um dos quais, há 22 ano_s, no posto de capitão, fora 
ajudantç de ordens. do Governador Aluizio Alves. 

APELO AO PARTIDO 

Comparecemos diante do Partido na esperança 
de que ele ponha a sua força e sua autoridade na de
fesa doS humildes c_orreligionáríos do Rio Grande 
do Norte. 

Nossas credenciais, para este apelo, eram atê 
agora a luta sustentada ao longo de vãrios anos de 
arbítfío, quãndÕ alguns tiveram seus direitos políti
cos-e mandatos cassados, enfrentaram prisões e pro
cessos, perderam empregos, mas resistiram. 

A f~Hia de Expedito Alves supunha-se ise:nta de 
outras perseguições; três irmãos tiverani mandatos 

- C'.iSsãdós e direitos suspensos: Alu_izio Alves, Depu· 
tãdo Federal, Garibaldi Alves, Deputado Estadual, 
Agne!o -~lves, -erefeito eleito de Natal, também pre
so; José Gobat Alves, Conselheiro do Tribunal de 
Contas posto em disponibilidade. Apenas escapara 
da sanha cruel Expedito Alves, três vezes consagra-· · 
do pelo voto direto para P_refeito do seu MunicípiO. 
Pagou, agora, o preço mais caro, o da própria vida. 

Não queremos favor do Governo. Queremos Jus-
tiça. · 

··E- dO PMD~ p-edimos a solidariedade, na luta 
que estamos sustentando para punir os responsáveis 
por tantos crimes e para assegurar aos cidadãos, 
pertençam a qualquer partido, os direitos humanos. 

Roberto Furtado, Vice-Presidente em exercício do 
PMDB- RN. 

Atuízio Alves, (Membro da Executiva Nacional 
dO -PMDB) ---:- Heiificiue EdUardo Álves (Dep. Fede
ral) .- Antônio Câmara (Dep. Federal) - Agenor 
Maritt (Dep. Federal) - Luiz Antônio Vida! (Dep. 
Estad~al) ~ Garibaldi Filho (Deputado Estadual) 
-José Dantas Cortez (Dep. Estadual)- Hennano 
Paiva {Dep. Estadual)- Paulo de- Tarso (Dep. Esta
dual) - J. Belmont (Dep. Estadual) - Patricio Ju
nior (Dep. Estadual)- Montenegro Neto (Dep. Es
tadual) - Manoel Torres (Dep. Estadual)- Tarci
sio Ribeiro (Prefeito)- !elmo Marinho- DiMido 
Batista (Prefeito) - T. dos Batistas ~Salomão 
Gurgel (Prefeito) - Janduis - Dário Gorgonio 
(Prefeito)- S. J?ào Sabugi- Fernando Figueiredo 
- lnst. Varela Bãrca. 

!ANEXO AO DOCUMENTO ENCAMINHADO 
PELO PMDB/RN 

À DIREÇÂO NACIONAL 

Ocorrêõ.cias em al&uns Municípios cujos Prefei
tos são do PMDB 
I - Município de Pedra Preta 

Prefeito Francisco Salvia.no Xavier 
a) Desde 31 de janeiro de 1983, quando assumiu 

a Prefeitura, o M;y.nicípio !!S_tá sem Delegado de 
Políciã, apesar dos reiterados apelos à Secretaria de 
S_egura.nça e a.o Governador do Estado, no sentido 
de regularização da situação. Há no Município ape
nas um (O l) Soldado de Polícia, existindo CJíina, 
portanto, para a oc_orrência de casos de gravidade. 
2 - Município de Brejinho 

Prefeito José À vila Lúcio Ribeiro 
a) Ameaçado de morte por um adversário políti

co em data de 22 de junho, pediu garantias ao Dele
ga~o de Polícia, _o qual respondeu que iria pedir ins
truÇ"õeS ao ex~Prereito e líder do PDS. Avelino Ma
tias.-Nenhuma providência foi tomada. 
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b) No dia 24 de julho, quando se realizava um 
baile popular promovido pela Prefeitura - evento_ 
semanal- o citado ex-PrefeitO AVelino Matias apa
receu no loca_!, acompanhado do Delegado de Polí
cia e de vários Soidaao_s. do destacamento de Nova 
Cruz, município vizinho, "tentando acabar com_o_çli-_ 
vertimento popular sob a ameaça de prisão do Pre
feitO e de quem se opuzesse àquela ação, Apesar de 
tudo, pela solidariedade recebida, o baile prosseguiu 
até a hora programada- 23 horas- tendo prefala
do ex-Prefeito, o Delegado e outros intçgrantes da 
caravana policial, postando-se em um b_ar adjacen
te, onde bebiam e disparavam tiros para o ar, em 
atitude frontalmente intimidativa. O Governador 
tem ciência desses fatos, bem como o Secretário de 
Segurança, não tendo sic;io até agora_ tomada qual
quer providência. O Delegado continua no posto. 
3- Município de Taípú 

Prefeito Aluizio Viana _de_Miranda 
•) O Prefeito vem sendo vítima de agressões mo

rais, desacatos e ameaças por parte do_ ex-Prefeito 
Emanoel Romeiro Cavalcanti, que conta com a 
omissão e até apoio do Delegado de Polícia Sargen
to PM Matias do Nascimento. Denúncia por escrita 
foi feíta ao SecretáriO de Segurança Pública em data 
de 27 de julho último, após pedido também escrito 
ao próprio Delegado ~e Polícia, no dia anterior. 

b) O mesmo ex-Prefeito Emanoel Romeiro Ca- · 
valcantf em outras oportunidades tem destruído 
obras e serviços da Prefeitura~ o que levou p Prefeito 
a requerer ao próprio Juiz de Direito a a.b~riuf-a de 
Inquérito Policial, já que pedidos ao Delegado não 
surtem efeito. A representação ao Juiz ê datada de 
26 de julho, 
4- Município de São Bento do Norte 

Prefeito Raimundo Pereira Primo 
a) O De_l!!gado d~_PoJícia do Município viliha 

permanentemente praticando atas de co_rrupção e 
de violências. O Ptefeito denunciou tais fatos, o que 
levou a Secret<~,ria de Segurança Pública, diante das 
provas irrefutáveis de tal proceder, a exonerar o De
legado. Dias depois, por interferências das lide
ranças políticas do PDS do Municfpio, o mesmo 
Delegado foi premíado com a revogação da Porta
ria que- o afastara. Reassumindo o cargo, poucos 
dias depois, matou um humilde pescador do Mu
nicípio. 
5- Município de Várzea 

Prefeita Oneide_Maurício de Queiroz 
a) A Câmara Municipal não está fun-Cionando 

porque o seu Presidente, Vereador Josafá_ de Frei~ 
tas, do PMDB, está sob ameaça de Vereadores do 
PDS não tendo condições de garantias para reunir 
aquela Casa. 

b) O Delegado de Polícia, Sargento PM Francis
co das Chagas da Cruz, exigíu"4ite o aposentado do 
FUNRURAL Antônio Horácio de Souza, eleitor 
do PMDB, dividisse com ele os seus proventos. 
Corria se negou a fazê-lo, foi barbaramente espanca
do na Delegacia de Policia. 

c) Os estudantes do Ginásio Esta-dual existente 
no Municfpío~ foi'am proíbidos pela Diretora de 
participarem das solenidades do dia 7 de setembro 
promovidas pela Prefeitura. Como alguns alunos 
desrespeitaram a ordem e compareceram às citadas 
solenidades, foram profbidos de entrar naquele edu
candârio e portanto qe freqUentar as aulas. A se
nho-rita Maria Vera de Araújo, compareceU ao Gi
násio, com o intuito de convencer a Diretora a per
mitir que sua irmã Maria Ivaní de Araújo, de 15 
anos de idade, aluna do estabelecimento, voltasse às 
aulas. Porque insiStiu no -assUnto, foi pres~fpe10 De
legado de Polícia. Tais fatc,s, como os constantes 
dos itens anteriores, foram levados ao conhecimen
to das autoridades governamentais competentes, 
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sem_ que qualquer medida tenha até agora sido to~ 
mada, 

6- Município de São JoSê de Miplbú 
PrefeitO" ·Leonel Luiz dos Santos 
a) Município d~ m-aiS de 22- mil habitantes, conta 

com aPenas 4 soldadOs- de Polícia-; serido freqUentes 
as perturbações da_ ordem pública.~ Apesar das soli
citações feitas, há bastante tempo perdura a Si-· 
tuaçào. 

b) Os trabalhos da Câmara Munidpal têm sido 
perturbados por elementos do PDS c;om insultos e 

-- -aineaÇás aos Vereadores do PMDB, com a passivi
dade e lndlfúença dO Presidente da Casa- do PDS 
...._ apesar da presença ostensiva da Polícia. 

··7_2:. "Mü"riicípio de !elmo Mafinho 
- Prefeito Tarcísio Ríbeiro 

-a)· F~ce ao _resultado ainda parcial de controvér-
-- siajudicial qUe diterminou a entrega de bens públi-

cos, antes pertencentes ao Município do Estado, a 
chefia dt;~ PDS promoveu churrasco no próprio pré
dio do GináSio Municipal, onde no ineio di -_bebe
deira eram ostensivamente dirigidoS impropérios 
contra O Prefeito. 

b) O M unicfpio não tem qualquer esquema de 
segurança, pois o Próprio Delegado de Polícia, Sar
gento PM Juventino, reside em outro Municípío
Extremoz- a mais de 60 quilômetros de distância. 

c) O Delegado tem efetuado diversas prisões de 
correligiónarios do Prefeito, sempre irregulares, 
cobrando pÚa o respectivo relaxamento importân~ 
cias ex.oi'bitantes. Todos os fatos Citados forani leva
dos ao conhecimento do Seciétário de Segurança e 
do Com-aildante da Polícia Militar, através de au
diências, urtiã delas cOm a-presença do-pi'óprio Juiz 
de DlreítO da Comarca. Ate ágora nenhuma medida 
foi toliuida. 
8 ::__ MUOicípio -cre-Jandiiis 

Prefeito Salomão Gurgel Pinheiro 
a) Por manter uma linha de neutralidade políti

ca, o' Delegado de PoHcia, Sargento Emiliano, foi 
-transferido a pedido de um chefe político local do 
PDS. Desde abril que a cidade não conta com um 
delegado, sendo que o policiamento é feito por ape
nas 3 soldados, supervisionados por um Cabo da 
cidade vizinha. -- -

b) A pre-tensão do GOverno do Esi~do de criar 
um "governo paralelo" na cidade, utilizando-se de 
elementoS fanáticos do PDS, faz com que os seus 
partidários passem a utilizar; cada vez mais, um 
comportamento de provoCações ao Poder Munici
pal, desacatando a pessoa do Prefeito, chegando, 
até mesmo, a ameaçarem i sUa integriOade física. 
9-- Município de Baraunas 

Prefeito José Holanda Montenegro 
a) Em Vlrtit"de do total desprestigio para receber 

qualquer apoio do setor de segurança do Município, 
- representado pelo Sargento PM Chacon e por três 

soldados,_ o Pc_efejto crio_u um Setor de Vigilância
para zelar, durante a noite, pelos bens públicos, -co
mo, -praças e logradouros, cujos integrantes porta
vam apertaS cassetetes. POr ordem do SecretáriQ_de 
Se8:ui-ança, fiil setor teve de Ser desativado, ficando 
a cidade totalmente despoliCiada. Consta ainda- e 
os fatos comprovam - que existem orôei'ls supei'iO~ 
res para O Delegado não atender qualquer solici
taÇão do Prefeito. 

CORRUPÇÃO E DISCRIMINAÇÃO POLITICA 
NO 

PLANO DE EMERGENCIA 

O plano de Emergência está sendo realizado sob 
trêS coõrdenações: 

32 municípios sob a responsabilidade do Bata
lhão de Engenharia e Construções do E~êrcito; 
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_ 35 municípios sob a responsabilidade do 
DNOCS; ~ 

68 municípiOS Sób a responsabilidade do Gover~ 
no do Estado. 

- Não existe qualquer reclamação quanto aos 
serviçoS mantidos pelo Batalhão de Engenharia do 
Exército e do ONQCS. 

O alistamento -é feito sem discriminação política, 
com a colaboração das autoridades municipais, de 
qualquer partido. 
. Nos municípios coordenados pelo Governo do 
Estado o alistamento é feito pelos chefes políticos 
do PDS, sem nenhuma participação do Prefeito 
quando pertença do PMDB. 

A distribuição de água às populações é feita tam
bém _cO_m iotal discriminação política e corrupção. 
Os caminhões·pipa são pagos pela SUDENE, mas 
sua dístfibuição é ordenada pela Secretaria de Inte
rior e Justiça e entregues a chefes políticos ou seus 
prepOStos, sem nenhuma interferência do Prefeito, 
quando pertença ao PMDB. 

Há casos em que, no ano passado, o municíPio 
era -administradO pelo PDS (um exemplo: Carau
bas). Na hora em que, por força da eleição, o prefei
to passou a ser do PMDB, o convênio foi cortado e 
suóstituído pelos prepostos do PDS. OutrQ exem
plo: no município de Poço Branco, distrito eleitoral 
onde ganhou o PMDB, não tem distribuição de á
gua. 

Os prefeitos do PMDB foram no dia IS de se
tembro e denunciaram esses fatos ao Superinten· 
dente da Sudene, C aguardam as providênciaS pro
metidas. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso que eu reafir
me, neste instante, ineq utvoca e intransigente e total soli
dariedade~ que jã anunciei há pOucos dias, nesta casa, 
em aparte ao nobre Senador Martins Filho, quando S. 
Ex.~ den__un_c:iava a ocorrência desse brutal assassinato ao 
Senado- do PMDB, não só no Senado Federal, mas do 
PMDB nacionaL Nesse sentido, a Presidência Nacional 
do PMDB adotou, hoje, uma providência concreta, qual 
seja, a de designar o seu advogado em Brasília, Dr. Sig
marina Seixas, para acompanhar de perto, em nome do 
PMDB, todos os a tos relacionados com o inquérito poli
cial e, depois, com o processo judicial que terá que ter 
curso para efeito de apuração desses fatos lamentáveis~ 
gravíssimos que oc-cirreram no Rio Gr~nde çlo Norte, vi
timando O Prefeito Expedito Alves, a fim de que possam 
ser exemplarmente punidos os seus responsáveis. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. 1-iUMBERTÓ Ll1C'ENÁ --COncedo o aparte 
a V. Ex• 

O Sr. Virgílio Táv~ra- Eminente Senador, o fato de
nuriciado por V. Ex~. por sua gravidade não podemos, de 
maneira nenhuma, deixar passar sem uma explicação, 
cabal e precisa, por parte das autoridades aí denuncia
das. Em nome da Liderança, o eminente Senador Dinar
te Mari_z d~rá a esta Casa, logo em seguida, aquelas ex~ 
plicações p~eli~inares que se fazem mister. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito _ohr_igado a 
V. Ex', que tem sido sempre um Líder bastante atento 
aos debates nesta Casa e que nesta hora não poderia dei
xar de proferir as palavras que ãcabou de ~dizer. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao encerrar este 
pronunciamento, faço um apelo veemente ao Sr. Minis
tro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, para que S_, Ex• man
tenha contacto constante como Governador do Rio 
Grande do Norte, no sentido de que não só_ e.SJ>e crime 
seja apurado rigorosamente e punido de acordo com a lei 
penal vigente, como tambêm se assegurem, de imediato, 
não só aos Prefeitos, aos Vereadores, aos Deputados, 
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mas a todos os carreligianãrios do PMDB, naquele Esta
do, do mais humilde ao mais importante, todas as garaJ?
tias indispensáveis para que continuem no pleno exerd- -
cio dos. seus direitos po!fticos: dos s~us direitos de cida- -
dão. 

Era o que eu tinh~:~ a dizer. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS N,J SESSÀD J)E 15-9-83 E QUE, -EN
TREGUE À REV!SÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSÉ UNS (Para discutir a mátéria.)·--sr. 
Presidente, Srs. Senadores:

h evidente que o nobre Senador Itamar Franco 
coloca-se num ponto de vista de oposição que nada tem 
a ver com a realidade. 

A Mensagem do Presidente da República estã rigoro
samente dentro da lei que, por sua vez, respeita a Consti
tuição, jã que as leis passam pela Comissão de Consti-_ 
tuição e Justiça, (jue de_Ve "escojn1á-Ias daS inconstitucio
nalidades. 

Contudo uma lei ainda que inconstitucional, estará em 
vigor até que o TríbunaJ a considere como tal, e até que o 
Congresso a revogue. Quanto ao casO em díscusSão, a 
Lei nÇI 4.595 é absolutamente clara. Ela autoriza o Poder 
ExecutivO a emitír, seni qualquer providência adicional, 
moeda, até 10% do to1al emitido no ano anterior. 

Mas, no seu art. 4~>, como bem disse o nobre Senador 
VirgíliO Távora, ela credencia, nada mais, nada menos 
do que O Conselho Monitârio a fazer as emissões-que 
julgar necessárias, adicionais a esses tO%. S. Ex~ leu isso 
para o Plenário, e eu não vOu repetir. Apenas esclareço 
que se trata, exatamente, de emissões adicionais àqueleS 
10%, 

O Conselho Monetário eslâ aut0i1z:ado, pelo Congres~ 
so Nacional, a fazer tais emissões a:dicionais. Entretanto,· 
completa o texto, deve solicitar atfãvés de Mensagem do 
Presidente da República, a homologa~ão do Poder Le~ 
gislã.tivo e é isso que foi feitO: -- ·-- - · ·-- · 

pol~:~do, evidentemente, não. haveria necessidade dela. A 
lei está scr1Ôo rigorosamente cumprida. 

Mas é importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
se leia a página dois do avulso, já nas últimas linhas, " .. 
no dia 28 de novembro já haviam sido emitidos 9,97% 

Q_Sr.ltttmar Franco- Senador José Lins, V. Ex• po
deria repetir? Não ouvi bem. 

óSR. JOS~ UNS- Poderei repetir para V. Ex~, efa~ 
lar~i _mais alto: 

..... já haviam sido emitidos 80 bilhões, corres~_ 
pondentes a 9,97% do saldo dos meios de pagamen
fõs de 31 de dezembro, para os quais o Governo não 
precisaria pedir a homologação do Congresso". 

O Sr. José FrageÚi- V. Ex• permite-me um aparte? 

O SR. JOSt LINS- O concedO com prazer. 

__ O Sr. José Fragelli_- Veja V. Exf, diz a lei que até as 
lO%- e também o diz V. Ex'- não seria preciso pedir 
a_ autorização da Cong~esso. 

O SR. JOSt LINS - Não é autorização ... 

O Sr. José Fragelli -A lei fere a Constituição, fron
talinente ... 

O SR. JOS:t ,LINS- y. Ex• se engana! 

O Sr. José Fragelli - ... parque se V. Ex!_ 

---·o SR • .fOS.t LINS- Não é autorização; trata-se de· 
homologação. A Jei_autariza definitivamente. 

O Sr. José Fragelli - Claro, mas af ê qUe a lei está, 
evlOentemente, contra a Constituição. 

O SR. JOSt LINS- Nçsse: caso, V, Ex' deve recor
rei- ao Judiciário ... 

Poder~se-ia supor que o Presidente somente agora es-
taria solicitando essa homologaÇão. Mas isso nãO é Ver- o sr. _José _Fragelli- v. Ex~ leia tudo o que existe ein 
dade. Aqui está 0 avulso: a Mensagem do Presidente da matéria de disposições constitucionais iguais ao item Il, 
República, de número 671, é datada do dia 30 de de- áõ- aff. 43;-da COnstituição, desde-a de 1891, -a d·,; 1934, 
zembro de 1980. Feità a emissão, nos termos da lei, 0 em que todas dizem que é preciso a autorização prévia 
Executivo imediatamente solicitou ao CongreSSo ã-hO- -- do Poder _LegislatiVo para a emissão. Quer dizer Que CsS:a 
mologação da seu ato. Não vale, aquí, perguntar se ·0 Se- ~e~ ~tá fazeii~o __,uma distinção que a própria_ Consti~ 
nado estava ou não em rec:ess-õ..:.lsso é irrelevante, jã que tiifção não faz,_ essa lei, realmente, fere a ConstituiÇão. 
as comunicações entre 0 Poder Executivo e 0 Poder Le- -.Nisso~ o- nobre Senador Virgflio Távora teria ·raZãO. 
gislativo não- são suspensas durante esse período. 0 Pre- Mas, pela fato de nós não modificarmos a lei, não Quer 
sidente do Senado continua Presidente durante 0 rec-es:.. dlzer que ela: não seja inconstitucional. Ela o ê. Eu desco~ 
so. _ nheço ... 

A emissão, aliãs, está totalmente justificada ·na êxpo- O-Sr. Virgnio Távora- Mas, eminente Senador, en~ 
sição de motivos do Minístro da Fazenda, que a acom- quanto não a· declaramos inconstitucional, a lei está em 
panha. _yigor. 

Ora, dizer o Senador Itamar Franco que não toniou 
conhecimento dos fatos que tornaram~neéessârio emitir ~ -_ ~Sr. -!"o~-~ Fragelli-:-:- Eu descC?nhe_ço qualquer inter-
70 bilhões de cruzeiros naquela êpoca, não justífica coísa pretãçã.o de um item .. 
alguma. Primeira, parque S. Ex', como Senador, poderia 
muito bem ter acompanhado 0 que acontecia 00 País, O Sr. Virgilio -Távora - Está em-vigor desde 1964, 
sobretudo quanto as medidas relativas à expansão do portanto, há quantos anos? 

crédito para setores essenciais e isso ainda que S. Ex~ não 
fosse um especialista em economia. 

Aliás, a justificativa esclarece que foi pi-ecisa expandir 
os meios de pagamento, para atender à políticã. nacional 
do petróleo, já naquele tempo subsidiado; para atender o 
crêdito rural, também subsidiado; para atender às expor
tações, também subsidiaCfaSTai-a isso, o Go-vefnO; no - -
dia 28 de novembro, jâ havia emitido-80 bilhões, Ou seja, 
9~97, ou quase os 10% a qtre-estáh ·a:utOriZiido~--serU õU
tras exigências. 

O Sr. José Fragelli - Os 70 êstr'aPolaram oS 10%. 

O SR. JOSS: LINS- É evidente. Por isso é que hou
Ve necessidade desta mensagem. Se não houvesse extra-

O Sr. Jo~ Fragelli- Mas é por isso que eu falei aqui 
que este CongreSso tem sida marginalizado e ... 

O Sr. Virgílio Távora- Há dezenoveanas que essa lei 
foi criada. Então, neste momento, V. Ex• argüi a incons
titucionalidade. 

O Sr. José Fragelli-:- Mas é ~!aro que ela é ü:tconstitu
cionãhE--f pOr isso qu-e quando eu· dei o aparte ao nobre 
Senador rtamar FranCo, eu disse que. depois de 1964, 
através de atas, inclusive do Poder Legislativo aprovan
do uma lei como essa, evidentemente inconstitucional, o 
,CongieSso- tem sido marginalizado~ E nos outros casos_, 
por exemplo, no caso dOs empréstimos externos, que não 

se pode basear nessa lei, o Congresso não tem sido ouvi
-do nem previumente c, às vezes, nem a posteriori. Quer 
dizer, ferir a ConstituíÇào tem sido umã reir.idos execu
tivos daquela épo~a atê agora. De sorte que vulnerar o 
teXto constitucional em mais esse caso, para as que sus
tentam a política autoritária do Governo, não tem im
portância nenhuma, Mas, o fato é que o texto constitu
cional está violentado. 

O SR. JO_St UNS - V. Ex~ terminou? 

Ç) Sr. José Fragelli - Terminei. 

O SR. JOS.t UNS - Nobre Senador Jasê Fragelli, 
V. Ex.~ está colocando em dificuldades o Parlamento, o 
próprio Sen<~do, a lei passou por aqui... 

O Sr. José Fragelli- (Fora do microfone) 

_ O SR. JOS.€ LINS- V. Ex• pretende outra aparte, 
ou me permite falar? 

O Sr. Itamar Franco..:._ Permite V. Ex• um ap:t;te, as
sim que termine o seu raciocícnio? 

O SR. JOS:f: LINS- Um momento, nobre Senador. 
Cito avul~a a, página 3, as Comissões de Coristituição 

e Justiça, de Economia e de Finanças, pelas quais passou 
projeto de lei ... 

'Oni~ veja, V . .t.x~ quer se arvorar ao direito de conside
rar essa lei inconstitucional! Seria interessante se V. Ex• 
tivesse esse poder, mas não tem, simplesmente não tem 
V. Ex.~ nãó gosa de autoridade para isso. Pode V. Ex• re
correr, ê claro. Mas, enquanto esta lei estiver en;t vigor, 
ninguém pode impedir as instituições, de utilizá-la. Que
ro dí.zer a V. Ex~. que se erro há, não cabe esse erro aa 
Governo Federal. Mas, eu estav.a chamando a atenção, 
nobre Senador, para uma data citada na mensagem ... 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. JOS:t LINS- Darei a V. Ex• o aparte. V~.Ex' 
quis explorar a data de 30 de dezembro ... 

6Sr .;i ia mar Franco - A data não é explorada não, a 
data é fixada aí. Não há nenhuma exploração de data. 

O SR JôS:It LINS - ... Par que o Congres&o estava 
em recesso. 

Ora, a Lei nl' 4.595, de 31 de dezembro de 19.64, diz 
exatamente; 

"Quando necessidades urgentes e imprevistas 
para o trriandament9- dess<,is_atividades o determina
tem, pode o Conselho Monetário Nacional autori· 
zar as emissões que se fizerem indispensáveis, solici
tando imediatamente, através de Mensagem do Pre
sidente da República, homologação do Poder Legis
lativ_a_ para as emissões_ assim realiZadas." 

Imediatamente através da mensagem. Esse imediata
mente, nobre Senador, significa, é claro, logo após o ato 
do Conselho Monetário que autorizou as emissões. Ora, 
se conforme a mensagem do Presjdente da República, só 
a 28 de--novembro havia sida utilizado o percentual que 
legalmente poderia ser emitido sem necessidade da ho
mologação, é cla:ro ciue õ ato da emissão deve ter sido 
posterior a 28 de novembro. No entanto, já a 30 de de
zembro, portanto cumprida a exigência, a imposição de 
prazo da lei, o PreSidente manda a mensagem. Não tinha 
nada que perguntar se o Congresso estava ou não de re· 
cesso. 

Não vejo, nobre senador Itamar Franco, sinceramen~ 
te, nada a estranhar. Vejo apenas a vontade de V. Ex' de 
debater ... 

O Sr~ol~~ma.- Fra~co- Per_roite V. Ex• um aparte? 

O SR JOSt: LINS - Pois não. 
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O Sr. Itamar Franco - Senador José Lins, vamos dei
xar o jogo de palavras e vamos a um debate ... 

O SR. JOSl't UNS- O Jogo de palavras é de V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco- Desculpe, se V. Ex' se ofendeu 
com· o jogo de palavras, vamos deixar então o raciocínio 
do campo teórico de V. Ex• ... 

O SR. JOSl't LINS- Sç V. Ex• prefere._Tsso _é_me
Ihor. 

O Sr. It11mar Franco - Vamos deixar o raciocínio 
teórico, se V. Ex• me permite, e vamos a uma coisa práti
ca. 

O SR. JOSt LINS - V. Ex• acha que a citação de 
uma lei em vigor é raciocínio teórico? 

O Sr. Itamar Franco- A argumentação de V. Ex• está 
por enquanto ainda no campo teórico, se V. Ex' me per
mite, V. Ex• é um especialista na matéria, eterno defen
sor ·cto Governo nesta Casa; hõrs· i:õni:ou-ri ria defesa do 
Governo, tudo isso nós _respeitamos. 

O SR. JOSt UNS- V. Ex• com isso não me f!l~_um 
elogio. 

O Sr. Itamar Franco- Não, em absoluto, eu estou 
elogiando V. Ex• t _claro que V. Ex~ não precisaria desse 
elogio porque ... 

O SR. JOS~ LINS -_V. Çx• descaracteriza _t!JdO. 

O Sr. Itamar Franco- Não. No dia 6 de março de 
1980- vamos recordar aqui um pouquinho, veja se V. 
Ex• está de acordo comigo -o Conselho MonetãriO Na~ 
cional, que pode mais que o CongreSso Nacional... 

O SR. JOSt: LINS- Naquilo que o Congresso o au
toriza. 

O Sr. Itamar Franco- ... estabeleceu as diretrizes para 
a política monetária do País- na reunião -de 6 de ma~ço 
de 1980. V. Ex• não precisa conferir, porque estoU lhe 
dando ... 

O SR. JOS~ LINS- Não_ estou_conferindo, acredito 
em V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco - Pode acreditar. 

O SR, JOS!t UNS- Não me refiro à sua defesa, mas 
à palavra de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Mas, no dia 6 de março- es
tou repetindo - se estabeleceu a política do Governo. 
Pois bem, a primeira pergunta que faço a V. Ex•, quem 
sabe V. Ex• vai me convencer e eu posso até votar a fa
vor. Diz a mensagem do Sr. Ministro da Fazenda: 

"Durante o ano, entretanto - leio - fatores 
ocasionaram a necessidade de fluxos adicionais -de 
recursos." 

Quais foru.m os fatores, Ex• 

O SR. JOS~ UNS- Estão citados no texto e. repeti
dos no avulso da exposição de motivos à.pâ8ina 2,'Vou 
reler para V. Ex• Se V. E_x~ não quer ler, leio eu para V. 
Ex~ V E.x• só sabe ler um_a parte.do texto, não sabe ler o 
restante. 

O Sr. Itamar Franco- Vamos, quais são os fatores, 
Ex•? 

O SR. JOS€ LINS - Aqui estão as razões: 

"A diferença entre os preços de aquisição no 
mercado externo e os _da comercializaçãç interna·- -
dos derivados obrigou a sucessivos e volumosos 

adiantamentos ao Conselho Nacional de Petróleo) 
da ordem de Cr$ 140 bilhões." 

Q_ $r .. Itamar Franco - Isso é outra coisa. 

O SR. JOS!t LINS- No setor rural, especial dest~_
que ... 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ não está sabendo ler, eu 
perguntei uma coisa e V. Ex• já está no pettóleo, eu ain
da não cheguei no petróleo e V. Ex~ já está no_ petióleo. 

O SR. JOStLINS- V. ExtquertransformaroCon
gresso numa escola primária oU nUfli curs_o de leitura. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V, Ex' um aparte? 

O _SR. JOSt UNS - Com o- maior prÚer; Senador 
Roberto Saturnino. - ·· -

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Senador, efetiva
mente V. Ex~ tem razão quando diz que não nos cabe jul
gar da constitucionalidade ou não desta lei. Embor~_eu 
esteja inteiramente de aCót'do-com o ponto de vista do 
Senador Fragelli, segundo o qual essa lei é ijagrantemen~ 
te, é gritantemente inconstitucional. Entretaóto, se não 
cabe a nós esse julgamento, cabe a nós Senadores outro 
tipo de julgamento, isto é, o julgamento do que é digno 
ou do que não é digno de um poder independente. 

O ~R. JOS:It LINS- V. Ex• tenha cuidado quando 
pisar nesse terreno. f: um terreno muito pedgóso. -

O Sr. Roberto Saturnino- V. Ex' permite que eti ter
·mine o meu aparte? Parece-me que essa tarefa, essa mis
são de homologar algo que já é um fato consumado, 
ocorrido há dois ou três anos, é absolutamente indigno 
de um poder independente ... 

O SR.. JOS.t LINS- V. Ex• nã~ te'ro razão. V.-EX' 
me permite?-

O Sr. Lázaro Barboza- Muito bem, Senador Satur
nino! 

O Sr. Roberto Saturnino - Quando se tr!lta de uma 
_ratificaçãO de um trataclo ... V. _Ex, me concedeu _um 
aparte, eu ... 

_O SR. JOSI!: UNS- V, Ex• teria razão se est~ men
sagem tivesse chegado agora. Mas ela veio, nobre Sena
dor, no dia 30 de dezembro de 1980. 

-O -Sr~-R.oberto Saturnino- Mas já depois de efetuada 
a emissão~ 

- -o- SR. JOSE: UNS - Até mesmo está. alegativa ... 

O Sr. Roberto Saturnino- Depois de efetuada a em_ís
são o que cabe ao Congresso? Não homologar. O que 
síS;nifica não homologar? Haveria o reColhimento dessa 
emissão, quando o fato já está consumado? Quando se 
trata de um tratado internacional que nós ratificãnlOs é 
diferente. Porque se o Congresso não ratifica o tratado, 
não tem validade. Agora, no caso do fato concreto .de 
uma emissão de moeda, ou a autorização é prévia, como 
quer o Senador Fragelli e como está na Constituição, ou 
então é melhor que Oã.p a api-ecíemos, não a homologue
mos. Porque esta tarefa de homologar um fato consuma
d_o e dizer _sim, dizer amém, perdermos aC(ui o noss-o tem
po, por exemplo nesta tarde de hoje, a discutir um assun
to que já se passou há dois ou três anos e que e um -ato 
consuniadO, eu acho que é pura p"erda de tempo e é Um 
ato indigno de um poder independente. Daí a·nóssa cori
cordância com o ponto de vista dO Senador Uamar Fran
-co, de'que devo:ÚnoS pôr um Ponto final a essa demarida 
de homologação por parte do Congresso Nacional. Va
mos nos firmar, aqui, hoje, p.ara que essa lei seja modi.fh 
cada e que a audiência do Congresso seja ptévia- e nãO 
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posterior, já para a homologação de um fatO consuma
.s:h 

O SR. JOSl!: LINS- A impressão que eu tenho, é de 
que V. Ex• cOmete um grave pecado, certamente, illvo
luntário; V. Ex~ acusa o Congresso de aêtico, não é ao 
Governo que V. Ex• está acusando, é_ ao Congresso de 
ter promulgado uma lei que autoriza o Governo a emitir 
e S"Ofl!ente depois de submeter o seu ato à consideração 
da Casa. É o Congresso ainda que_é acusado por V. Ex•, 
por não ter julgado a mensagem logo depois de sua che
gada em dezembro de 1980, mas somente hoje, após tan
to tempo. Por todos os lados, V. Ex• se enreda, até quan
do fala sobre o problema d~ -ética. Por af V. Ex~ não se 
sai bem, nobre Senador. Admito que V. Ex• esteja con
vencido de que a lei é inconstitucional; acredito porque 

_-sei _9a s_uaiidelidade. à verdade. No C?SO, porém, nobre 
Senador, V. Ex• está criticando a nós mesmos. V. Ex• es
tá fazendo uma gravíssima acusação. V. Ex• poderia, 
nesse caso, recorrer do judiciáriO e até contará com o 
meu apoio pelo menos para dirimir a sua dúvída. 

O Sr. Itamar Franco - Por que V. Ex' não aprova 
essê projeto de lei_ que está aí tramitando, não permitin
do que o Conselho Monetário Nacional faça o que está 

-- lazen~dO? Esse projetO é de_ minha autoria. Os projetas es--
tão aí. -

O SR. JOS!: LINS- Nobre Senador Itamar Franc_o, 
V. Ex' tem o direito ~e apresentar a matéria que quiser à 
consideração ... 

O Sr. Itamar Franco- Não é só o direito de apresen
tar, é o de..,.er. 

O SR. JOS!: UNS- ... mas rião tem o direito de exi
gir que eu ~onCOtde com V. Ex• contra a minha consciên
cia. 

O Sr. Itamar Franco- Aprova o projeto que af está. 

O SR. JOSt LINS - Por que eu o aprovaria? 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex•, realmente, não quer 
-- dar a força que o Congresso Naciona( merece. 

O SR. JOSt LINS- O que V. Ex• me pede é um fa
vor, um obséquio. Ou pretende que eu cumpra o meu de
ver votando contra a minha consciênCia? 

O Sr.Itamar Franco- Então, V~ Ex• não venha dizer 
que rlão há projeto, há sim. 

O SR. JOS.lt -LINS_- l).nto pode haver ... 

-0 Sr. Itamar Ffanco - Esse projeto está tramitan'do 
há mais de três anos. 

O SR. JOSE: LINS - .~.leis inconstitucionais que 
cabe ªÕ Judic_iário .. 

O Si. Itamar Franco- V. Ex.• quer continuar assistin
do ao enfraquecimento do Poder Legislativo. Aí não há 
como discutir. 

.O SR. JOSt LINS- O que acho, nobreSellador Ita
mar Franco, é que o prestígio desta Casa deve começar 
agui dentro,_ n]í_o 1~ fora. 

O Si. Itamar Fri.nco- Exatamente, Ex• E, deve-co
meçar rejeitando esta matériã de hoje. 

O SR •. JOst LINS- As criticas que aqui estão sendo 
feitas-tlãà'·átirtgem, de ni8.neira" alguma, o Poder Ex.ecuti-

- VO,'niàS a :nós meSmos, 'NãQ hâ nenhuma razão para que 
o Se.nado não aprove .e.§l~..p~ojeto que de_corre de um-ª 
Le"i. •. Q.ç um ato da Su'!.vv;on~ae, que merece o nosso res
per.té,].: tra o que tinhá a~dizer. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO--PELO "SR. 
MARCO MAC!EL NA SESSÃO DE 15/9/83-E 
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCO MACIÉL (PDS .:_ PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidenté, Srs. Senadores: 

Evoluir é um processo muito mais profundo e dura
douro que revolucionar. As crianças crescrem, os ho
mens constroem-se. 

Eis porque advogo, permanentemente, a evolução, o 
progresso e, mais do que isso, o desenvolvime_nto brasj.
leiro; eis porque retomo, hoje, em perspectiva mais am
pla e abrangente, alguns aspectos da ciência e da tecnolo-
gia. __ 

Ante o momento de graves vicissitudes e dificuldades 
que atravessamos pode parecer inoportuno, ou mesmo 
irrelevante, centrar atençÕes nessé tema. Esse, parado
xalmente, constitui um dos problemas do mister científi· 
co e tecnológl.cO - o de parecer s.empre menos urgente 
que o outros, sempre postergávet 

A contrario sensu, mesmo em instantes de crise, o cor
reto seria conceder-se tratamnto- permanente e priori
tário à consecução de medidas de fomento e incentivo ao 
desenvolvimento das ativid"ádes de pesquisa e inovação 
tecnológica já que são as vias de uma solução, quer para 
os problemas estruturais quer para os obstáculos conjun
turais- internos e externos- por que passa a Nação: 

Nesse instante, o apoio ao des-envolvimento tecnológi
co pode inclusive servir para estimular a própria econo
mia, o que teria de resto, face às condições de desacele
ração de nosso processo de crescimento, a vantagem de 
elidir possibiídades de perdas dos be~ sucedidos es
forços já realizados nesse setor. 

O assunto, resslate-se, tem enorme significação sol) o 
aspecto económico, determinando os rumos, nesse cam
po, da produção e do consumo. ~or isso se afirma, em 
face da internacionalização da ecOnomia mundial, cons
tituírem fator determinante da natureza e grau de rela
cionamento dos próprios sistemaS econômicOS-nacioD.ais 
as inovações cientifiCo-tecnológ-iCas, as quais podem al
terar vantagens comparativas, se) a- substituindo 
matérias-primas, seja superando questões ifetas ao custO 
do fator mão-de-obra. 

Além disso, o desenvolvimento científicO-tecnológic() 
pode também ser fator de viabililizaçãO de objetivos de 
natureza social, desde que adequadamente conduzido 
como instrumento desse desÍgniO. - -- --- _ 

Essa ambivalenti potencialidade ..;.... eêo~ô~ica e ~o~_ 
cial, frise..se-- Ofertada peiá.evolução nesse setor vem 
conduzindo os países de todo o mundo a grandes es
forços, mõrmente, as chamadas nações afluentes que, em 
1978, por exemplo, aplicavam mais de _97% dos gastos 
mundiais em ciêil.cia e tecnologia e nelas concentravam 
cerca de 90% do c_ontingente dos cientistas e tecnologis
tas. 

Os Estados Unidos dedicani ã esse tipo de atividade 
recursos correspondentes a 2,46% do seu PIB, a ~Ie~a
nha Federal 2,28%, Inglaterra 2,14%, França 1,79%, Ja· 
pão 1,71% e a Coréla dci -Sul 0,8%. ·-

Tal situação tende a manter-se, nos próximos anos 
pois é evidente o encorajamento à geração de novas tec_
nologias. Acrescente-se, ainda, vir essa atividade assu
mindo papel extremamente relevante no comércio inte,r
nacional, tendo, inclusive, se situado entre os itens de 
mais rápido crescimento no prefil das transações iilterna
cionais. 

Aliás, no plano internacional a interdependência em 
matéria de tecnologia e aceita como dado irrecusável, da 
mesma forma, que, em termos de disponibilidade de 
matérias-primas e de recursos naturais, a independência 
tecnológica absoluta torna-se cada_ vez mais irreal, ina
tingível, mesmo para as nações mais desenvolvidas. En
tretanto, ainda que sem perseguir uma total autonomia 
tecnológica, empenham-se as_ países desenvolvidos em 
manter ou conquistar liderança na pesquisa e na "!no· 
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_yação técnic~, que lhes confira vantagens relativas na 
produção de bens e serviços para o consumo interno e 
para participação no comércio íriü!i-nacional. E, cabe 
acrescentar, esses dois pólos a um só tempo antagônicos 
e complementares -..:. a interdependência e a busca de Ii-

. derança tecnológica - fazem-se sentir no cotidiano de 
todas as nações. 

Merecem destaque situações como as do Japão e Ale
manha que se sobress~ramt no$ último_s 30 ~ngs, pela 
desconcertante~ capacidade -de adaptação a situaÇões 
críticas, criatividade, iventividade e elevação contínua de 
suas taxas de produtividade física. Carentes de petróleo e 
de outras matérias-primas, escolheram o caminho dares
posta tecnológica e da capacitação de seus recursos hu
-manos. Api-oximaram-se, rapidamente, de um novo ciclo 
de produção industrial. 

Em que peSem as tentativas de avanço dos países em 
desenvolvimento, buscando basicamente ofertar produ
tos e serviços a preços competitivos graças à mão-de
obra barata e à melhoria da produtividade, seus resulta
dos têm sido pouco alentadores. Estatísticas fornecidas 

_pelas Nações Unidas, embora revelem grandes mu
danças de participação na produção industrial mundial, 
mostram que as posições do Norte e do Sul não se modi
ficaram sensivelmente. Assim é que se, entre 1960 e 1975, 
a participação dos países da Europa Ocidental e da 
América do Norte _caiu de 69,4%_ par~ 5~,8%, ape~as 
1,4% foi o acréscimõ" da cOntribuição dos pã_íses do Ter
ceiro Mundo, ficando todo o aumento adicional para o 
Japão, União Soviética e países da Europa Oriental. 

Tais Indicadores, refletindo a relação entre esforço tec
nõlógico e possibilidade de _as~egurar maior part.~cipação 
na e_conomia mundial, expressam também quãoprucialé 

-· esta queStãO, ConYer_~do a Ciência e a: TeÇnOtõgia eill 
temas de elevada relevância para os países em desenvol
vimento, partieulármente no relacionamento com os paí

-ses desenvolvidos. Isto porque a criação e o_ contrqle d~ 
CiênCia ê d.i TeCnologia modernas passarão ~ s~r, em 
proporção cada vez maior, os principais mecanismoS de 
comando das relações internacionais. E de ad!T1itiç que aí 
poderão Sítuar.:se elementos para agravar o fosso que se
para os países desenvolvidos dos demais- os em desen
volvimento e os subdesenvolvidos. 

Sr.'Pr~STctente. si~~ -s~nadoi-es: 
_O_ desenvolvimento de um País em sua correta 

acepção, deve ser considerado, antes de tudo, uma ques
-tão éUCa-e política. 
--Ética, \trila-vez que o-desenvolvimerito não pode ser 

--confundido com a mera expansão de bens materiais, 
crescimento da produção ou mesmo da produtividade. O 
prOceSso de dinam'izãção da economia, viabilizado pela 
inovação tecnológica, só merece o nome. de desenvolvi
mento s.e compreende- mais que isso, se visa a propi
ciar e sustentar - um processo social simultâneo e vÍn· 
~~Jado, que_ se caracterize, d~ uma pa_rte, pel~ prevalên
cia de princípios de justiça social e valorização do ho
mem e, de outra, pelo respeito ã identidade cultural da 
Nação, em seus múltiplos aspectos. Pois conforme disse 
certa feita Santo Tomás de Aquino "o homem vive uma 
vida verdadeiramente humana graçar à cultura". 

Política, porque esse desenvolvimento eXige não ape
nas o eStabeleCimento de- regras que pautem a ação go
vernamental, para garantir a eficácia das medídas neces
sárias_à concretização de seus objetivos, mas também, e 
antes disso;-oeStitT>eTicimento de debate nacional que 
sirv<.t a fdentificaçào de tOdos os interesses legítimos ein 
competição e sirva a própria formulaçao, só então possí
vel, dos objetivoS mesmos do processo de desenvolvi
mento. 

_O Sr. Roberto Saturnino- Pe~mite V. Ex~. um aparte? 

- O SR. MARCO MACIEL - Pois não, nobre Sena
dor. 

O _Sr. Roberto Saturnino- ~ constrangido que inter~ 
romPa v. Ex• num pronunciamento tão imPortante, mas 
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acho que devo registrar a minha satisfação e a minha in
tegral concordância com o.s coii.Ceitos que V. Ex• emite, 
acerca do caráter ético do projeto de desenvolvimento do 
País e da importância do desenvolvimento tecnológico 
dentro de um projeto nacional, como deve ser o nosso 
projeto brasileiro. E também quando V. Ex• ressalta que 
as nossas prioridades no-s inVeStimentos de desenvolvi
mento científico e tecn0J6!úco não são necessariamente 
as .mesmas prioridades dos países líderes nesse processo 
de desenvolvimento tecnológico. A nós, obviamente, in
teressa muito acompanhar uma outra das linhas mestras 
de Desenvolvimento tecnológico do chamado primeiro 
mundo, mas interessa também, e eu diria particularmen
te, desenvolver algumas linhas próprias, por exemplo, 
um investimento maciço em desenvolvimento tecnológi
co que sirva a um projeto da. região que V. Ex• represen
ta, o Nordeste; quanta coisa se pode demandar realmen
te da ciência e da tecnologia para ímplementar um proje
to de desenvolvimento do Nordeste. Assim como na mi
nha região, na. minha cidade do Rio de Janeiro, particu
larmente, eu diria que uma aplicação no desenvolvimen
to tecnológico em técnicas de construção de obras de sa
neamento para resolver o problema daqueles bairros [a

velados, maís carentes, -do Rio de Janeiro, assim como 
processos de construção mais baratos, enfim, toda uma 
linha que seria uma linha própria de países na situação 

_-do Brasil e, evidentemente, essas tecnologias não o vão 
ser desenvolVIdas peloS países matrizes da tecnologia 
mais de ponta, do primeiro mundo. Então, V. Ex• tem 
toda razão, é preciso que nos dediquemos a isso, que 
acreditemos nesse investimento como sendo essencial ao 
nosso projeto de desenvolvimento e que tenhamos o cui
dado de dar a esse çiesenvolvimento as caracteristicas e 
as peculiaridades das aspirações de nosso povo e das ne
cessidades do nosso País. Meus cumprimentos, meus pa
rabéns a V. Ex~ mais uma vez. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro e eminente Se
nadbr Roberto Saturnino, quero dizer a V. Ex', acolhen
do com muita alegria as palavras que vem de proferir, 
qúe acho que o instante de crise pode ser, assim entendo, 
extremamente fertil... 

Ó Sr. Rob;rto Satumino - ~ verdade. 

O SR. MARCO MACIEL-:._ •.. na proporção em que 
consigamos identificai rioSsas vicissitudes, as noSsas difi
c-uldades e até mesmo redirecionar os nossos projetos e 
os nossos mode!.os. 

Acho que o çampo da ciência e tecnologia é algo em 
que se p!Yde fazer muita coisa neste momento de dificul
dades, porque podemos descobrir, inclusive pelas lições 
da sabedoria popular, modos e meios de vencer proble
mas e enfrentar novos desafios. E entendo também que 
isso é algo que precisa ser pensado, mesmo neste instante 
d"e crise, porque pode ser paradoxal, mas é verdadeiro, 
que por serem os investimentos de ciência e t"ecnologia 
sempre -algo postergado, sempre algo que se costuma 
adiar, este instante de crise- pOde _acarretar-nos perda de 
posição no plano científico e tecnológico; não apenas 
porque pode_remos deixar de agregar novas tecnologias, 
mas atê porque poderemos vir a perdê-las, face à desace
leração de todo um processo de crescimento econômico. 

O Sr. ROberto Saturnfno (Fora-dÕ microfone)- O que 
seria desastroso. 

O SR. MARCO MACIEL - Exatamente, é por isso 
que consídero extremamente importante refletirmos, 
neste instante, sobre a importância e os rumos desse se
to r, sobretudo porque acredito que não podemos erigir 
um verdadeiro projeto de.desenvolvimento se não for~ 
mos COJpazes de des_el?-volver as nossas matrizes, gerar o 
nosso próprio saber cientifico, as nossas próprias tecno
logias. Eu até diria, não sei se exagero, que, certamente 
dentfo de poucos anos os países do mundo vão se dividir 
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entre os que possuem tecnologia e os que não a-possuem, 
enfim, que a utilização exclusiv<t dos conheciment9~ tec
nológicos podem se converter numa nova forma de_ c_o_(Q~ 
nialismo, se é que eu-posso ãssim afirmar, se nós, sobr~ 
tudo os países em desenv-olvimento - ou os países sub
desenvolvidos, os países do terceiro; do quarto, quem 
sabe do quinto mundo - não adotarmos a tempo as 
providências que se impõem: 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• me permite. um aparte? 

O SR. MARCO MACJEL- Ouço, com alegria, õ Se
nador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Marco Maciel, 
quero, mais uma vez, me congratular com V. Ex• Há 
poucos dias V. Ex• assomou a essa trjbuna e com o bri~ 
lho que lhe é peculiar, coloçpu aquela questão do Nor:-
deste com muita precisão e, hoje, faz um discur~o, já 
aparteado pelo nobre Senador Roberto Saturoino .. Que~ 
ria apenas agregar, ao que V. Ex• está dizendo, o seguin~ 
te: V. Ex• diz que se nós não and_arrrios depressa, podere~ 
mos até perder a oportunidade. Então, eu lembraria, Y. 
Ex• que ê_uma pessoa de tni.nsi_to livre no partido do Go~ 
vemo e até no próprio Governo, o Seguinte fato:_nõs te.~· 
mos dificuldades, por exmnplo, nobre Senado_r Marco 
Madel, de óleo diesel. Importamos petróleo para dele re~ 
tirar o combustível necessário para o noSso desenvolvi~ 
menta. O diesel é um dQs· fundamentais. Cinqüenta por 
cento do petróleo importado é transformado em gasoli~ 
na e no diesel e o restante em combustível._ O djesel res
ponde por todo o transporte de todas as nossas mercado
rias praticamente. Pois bem, nós produzimos álcooJ_ ~ 
podemos produzir muito mais álcool. A terra ~e V. Ex', 
então, é propícia para produzir muito mais álcool. Há 
muito tempo, em 79, eu dizia que-fruto de uma pesquisa 
custeada pela EBTU, quando eu era o Presidente, um 
aditivo para colocar o_o álcool e transformá-lo em diesel 
- o primeiro aditivo ror caro, foi difícil mas a pesquisa 
foi realizada. Agora, nobre Senador Marco Maciel, exis
te- o aditivo pode ser fabricado no Brasil e é çlerivado 
do próprio álcool, tanto assim, que a Mercedes Benzjã 
está construinQo motor~s para caminhões p~ra trabalha..: 
rem na zona cana vieira. E deu até o nome da novo com~ 
bustível; o aditivo mistJ.~raQQ ao _álcool, conl y.m Pequeno 
ajuste na bomba de combustível do 111.0tor diesel pode ser 
considerado diesel. Esta é uma, pesqUisa q~e já está reali
zada, mas que nós devíamos aproveitar o resultado dela. 
Eu gostaria que V. Ex' ajudasse a, que isso se tornasse 
uma realidade. Por ex.emplo, se nós, gradativamente, 
fôssemos substituindo o diesel por álcool aditivado nós 
estarlamos economizandO dólares. 

O SR. MARCO MACIEL - É verdade. 

O Sr. Alberto Silva ~ E é resultado de wna pesquisa. 
Eu lembro que V. Ex• diz: a oportunidade é não-deixar
mos passá-la. A outra __ é_ a também pesquisa vitoriosá de 
tran;;.formar os óleo~ v~getais _em também óleo diesel e 
glicerina, outra pesquisa vitoriosa e até patenteada;onde 
há uma firma no Ceará qu·é·pode faOricar Ci.uantidade 
que se quiser neste País; chama-se PROERG. Eu gosta
ria que V. Ex•, como um_Líder que é, autênti_c6, daquela 
região ... 

O SR. MARCO MACIEL --Obrigado. 

O Sr. Alberto Silva- ·'· encampasse essas duas pes
quisus em favor du Brasil. Parabéns a V. Ex' pelo magní
fi~.:o di:·;c_urso. 

O SR. MARCO MACIEL- Senador Alberto Silva, 
quero agradecer, inícialmente, as palavras de V. Ex' e re: 
conhecer que no seu- aparte V. Ex.! situou algo que cons
titui- a~...-rcdito- objc!tõ da-preocupa·ção-não apenas do 
País, mas da própria comliriidade mundial: a crise ener
gétic:<~~ E mostrou quanto, através do incremento tecno-

lógico, nós podemos fazer para, inclusive, superarmos 
çstu crise, sobt.:et~;:~çlo com relação à exploração de recur
s-ó'S renováVeTs Cõrri() fonte de enecgia·. E, aí, se vê, mais 
uíTia vez, ~O quâilto ã teCil"ofogia-pàde desempenhar papel 
e);.tremamente importante no proCesso de desenVolvi
-inento di um Pa"íS~ no --desenvolvimento de-um pOVo. 

Q Sr. __ Henrique SantiUo - V-. Ex• me permite? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não,_ corlcedo a pa
lavm a V. Ex•, meu caro Senador. 

O Sr. Henrique Santillo - f: apenas para, com muito 
prazer, conCordar com V. Ex•, quando diz que, soOretu~ 
do neste instante de crise, é momento de se repensar o 
modelo, De se repensar o modelo, talvez, nas suas mais 
variadas facetas, incluindo a questão tecnológiCa que es~ 

--'tá .sendo muito bem abordada por V. Ex•Questão tecno~ 
lógica que, como tàmbêm ~isse muito bem V. &~,já co
meça a_diferençiar os paísds. Talvez, já comece a marcar, 
s_em dúvida1 umu_nova divjsão internacional cie trabalho: 
é a tecn_ologia. 

·o SR. MÁRC'"O MAC"IEL- 1'. verdade. 

O Sr. Henrique Santillo- É a questão do avanço teo. 
nológico, extremamente grande nos países desenvolvi~ 
dos, nos países de centro, e relegada a- plano sec_undarís~ 
Simo, -nos países de periferia capitalista. E, nós, infeliz
mente, nos encontramos aí, nessa faixa clnza-do Ociden
te, do lado capitalista do mundo. E, eu acho, então, que 
o assunto que V. Ex~ traz à esta Casa nesta tarde, é extre. 
ma mente oPortuno porque, creio meSmo que as pressões 
exercidas pela crise interna, vividas pelo País, devem ser 
aproveitadas no sentido d~ despertar, ainda mais, a nos~ 

- sa -criatividade e as nossas próprias funções. O Senador 
Roberto Saturnino fez referência -a uni d_os pontos· im
pOrtantíssimOs do nosso desenvolvimento, gue é a ques
tão habitacional, que está a carecer de aprontamentos 
tecnológicos próprios, que nos revelem, por exemplo, 
uma construção a custos mais baixos, mais apropriada à 
necesSidade de nossas populações pobres. Enfim, acho 
q-ue -gss-e ê o -mOmentO, do" ponto de vista teCnológico, de 
coffieçarriíos a assumir- a nossa prõpria Pobreza material, 
mas principalmente assumir a riqueza em criatividade. 
Nós temos muita criatividade, scimos iicos em criativida
de, e as pressões exercidas pela crise, a meu ver, poderão 
nos ímpulssionar a avanços tecnológicos próprios e ex
tremamente importantes; desde que nóS, polfticos, pos
samos fazer como V. Ex• iStà- solicitando, repensar esse 
mod~lo. Acho--que é chegado o rnom~nto. 

O SR. MARC'O MACIEL- Caro Senador Henrique 
Santillo, quero dizer que concordo com as observações 
de V:_ Ex•,_ aliá~ secundando palavras que tive oportuni
dade de proferiÍ' anteriormente, _quanôo diz que o mO
~ento de crise é o momento de repensarmos o nosso mow 
dela, de refletir um pouco o nosso itinerário, e qUem saw 
bt_:, fazer as correções_que se impõem. Quero dizer que, 
aliás, as crises têm tido no Brasli u-m efeito que_chamaria 
pedagógicl?, dirja até que, quem sabe a última crise por 
que temoS- atravessado; a crise energética, por exemplo, 
já nos fez extrair uma sêrie de lições. já nos ensin~u mui
ta coisa .. Por ex.emplo, graças a preços reduzidos do pe
tróleo nós nunca pensamos na utilização -de fontes alter
natiVas. E apesar de dispormos de enormes potencialidaw 
des, no plano da biomassa, o Brasil nunca havia cogita
do em levar a sério um programa desse tipo. E o 
PROÃLCOOL aí está_, Certamente de;ntro de ~ais ai~ 
guns ános poderemos cheg-ar a 15 bilhões de litros:~e a 
partir daí, já oferecer uma contribuição mais-Significati
va no sentido de superação de nossa dependência energé
tica. E o que é importante, e num segundo passo, já nos 
poderemos voltar para ao setor da química do álcool, 
quer dizer; usar o álcool como matériawprima, para subSw 
ti tu ir aquilo que se coveilcione chamar de PETROQUl
MlCA. 
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Então, isso é uma demonstração de que a crise pode 
te_r efeitos_benéficos, por estranho que pareça. Ou seja, se 
fcifnios éápazes de bem avaliar a crise, de examiná-la em 
toda a sua "intensidade ela - apesar dos traumas que 
causa, inclusive traumas no campo social- pode, aquilo 
menos, a médio e a longo prazos, oferecerwmos lições 
muitos úteis çapazes de servir ao modelo mais aut,o
susti':ptado, mais autonõmo para o desenvolvimento do 
País. 

Mas Sr. Presidente tecnologia e desenvolvimento es
tão, portanto, intimamente relacionados. 

Há, pois, que cont~:mplar o debate sobre valores, que_ 
não se cinja aos aspectos económicos e técnicos Qa quesw 
tão, e considerar a possibilidade de estratégias alternati
vas melhor ajustadas à reaHdade nacional. Devem-se 
descartar, assim, as visões simplistas de que a tecnologia 
deva ser ou matêria apenas para especialistas, como um 
fim em sí mesma,· otr somente para economistas, admi~ 
nistradores e empresários, como mero fator do aumento 
da eficiência dos processos produtivos. 

A primeira, certamente, ensejada uma espécie de culto 
à modernidade, com riscos de obscurecer nossa identida~ 
de. Por outro lado, se é correto que a tecnologia moder
na traz melhoria de eúciêncfa do processo produtivo, há 
que considerar também os incovenientes, ou conseqüên
cias exógenas malévolas, que podem também trazer, enw 
tre outros problemas, a poluição, o desemprego, o au
mento da dependência externa, efeitos sem dúvida possí
veis e prováveis, cujo custo ou ônus social e político não 
se considera normalmente no cálculo dessa eficiência, 
tornando tal indicãdor, no mfnimo, enganoso. 

Assini_, países em desenvolvimento como é o nosso ca
so, necessitam çolocar entre suas prioridades a progressi
va redução d~ dependência tecnológica e, ao mesmo pas
so, adotar critêrios rigorosamente jUdiçiosos com re
lação à importação de tecnologia do exterior, fazendo 
com que se aperfeiçoem os mecanismos de forma a se ob
ter o maior benefício do conhecip1ento disponível extra-
fronteira. -

Doutra maneira, ficaremos simplesmente a mercê de 
outras-naÇões para adquirir o conhecimento de procesw 
sos técnicos, equipamentos e materiais indispensáveis ao 
crescimento económico e ao bem-estar social, o que, 
diga-se, significa arcar com custos cada yez mais eJeva
dos na irilportação desses bens e serviços e, talvez mais 
grave, colocar-se em posição de perigosa vulnerabilidade 
ante a disponibiJidade desses processos, equipamentos e 
materiais. Além disSO, dependência tecnológica gera li
mitaç_ào de capacidade de decidir autonomamente guan
to ao próprio rumo que se deseja dar ao processo de de
senvolvimento, aqui entendido em seu Sentido amplo, 
não contemplando apenas o crescimento da atividade 
ecanômiça __ t:nas, também, e necessariamente~ a conse
cução de objetivos de justiça social, com adequada re
partição dos frutos do progresso. 

O exemplo das nações que já conseguiram elevado 
grau de evolução neste campo mostra qu'e não há uma 
receita única parã··o avanço permanente e seguro da tc»
nologia. Mostra, isto sim, que a Ciência e a Tecnologia 
devem estar a serviço_ dos projetas nacionais de desenvol
vimento, sendo deles instrumento moderno e poderoso, 
quando he.m operado. t __ mister estratégia deliberada, 
c-uja proposição faça-se com fundamento em constante 
prospecção de carências e oportunidades. 

Tal estratégia deve contar, entre seus requisitos bãsi
cos, com o cuidado de adequar o desenvolvimento tecno
lógicõ às condiçõeS e características do País, bem con10 -
às-peculiaridades de suas diversas regiões. 

Q1,1anto for, repita-se, o caso de recepção de conheci
mentos assimilados por outros países deve-se, assinale
se, estabelecer critérios e procedimentos que assegurem, 
obviamente, limitá-la a ár!!US consideradas fundamentais 
para acelerar o desenvolvimento nacional, e garantam a 
efetiv_a triúi.sferéncia e absorção da tecnologia. 
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Como aponta Denis Goulet, um estudioso do desenM 
volvimento, disclpulo e colaborador do Padre Lebret, hã 
que encarar a tecnologia em toda a sua ambigüidade, 
Pode ser um fator que tanto nivela quanto desiguala; 
pode ampliar a fronteira do possível muito além dos ~i
mites do necessário e, p-Or isso, pode facilmente, em ter
mos sociais, propiciar o supérfluo, à custã do fildisPensá
vel. A tecnologia moderna representa a força superadora 
de velhas limitações, mas implica certamente novas res
triçõeS. t essa ambigüidade que se revela na análise de 
numerosos e distintos casos, de países em desenvolvi
mento, em que a esperança depositada nesse poderoso 
instrumento de_ transformação frustrouMse, não tanto 
porque não se t'enham logrado os benefícios pretendidos, 
mas porque resultaram também in-convenientes impre
vistos. 

O esforço que se despenda para a geração de tecnolo
gias, ou para a sua acjuisição, por diversas vias, aSsim 
como para sua incorpor:iÇão e utilização efetiva no pro
cesso produtivo, deve ser guiado, portanto, por uma 
política inSpirada pela busca de integração nacional, sob 
vários ângulos, e de justiça social. Desenvolvida e aplica
da com objetivos tais como, para citar alguns exemplos, 
o aumento .. da produção, armazenagem e comerciali
zação, a anlp!iáção de serviços de saóde e saneamento, a 
melhoria bas~co.fldições de habitação e trabalho, o apro
veitamento' de recursos locais etc; com o adeqUado cui
dado de minimizar seus possíveis efeitos negativos, a tec
nologia será um fa~or a contribuir, direta e indiretamen
te, para eliminar disparidades regionais e interpessoais. 

DeveMse, especialmente nesses casos, favorecer a utili
zação de técnicas que contenham em seu bojo infor
mações produzidas pela prática e modos de fazer popu
lares. O "fazer popular", foi assunto de trã.balliOS -dO 
inolvidável Aloisio Magalhães. Ao tempo em que dirigiu 
o CNRC - Centro Nacional de Referência Cultural, 
dedicou-se ele a pesquisar e colher aspectos de engenho
sidade e capacidade de criar da gente do campo e da ci
dade, que, em sua simpticiaide~ freqUentemente encon
tra soluções eficazes para Os problemas do dia-a-dia, dos 
mais prosaicos aos mais intrincados. 

Esse aproveitamento das formas singelas do fazer do 
povo é também maneira de evitar distorções. Muitas 've
zes, ao importar soluções concebidas e desenvolvidas 
para servir a populações de costumes, recursos e culturas 
diferentes dos pretensos destinatários dos benefícios, 
corre-se o risco de gerar graves problemas ao desejar-so-
lucionar outros. -

Vale destacar que a tecnologia pode~se constituir em 
fator adverso, se a estratégia para desenvolvê~ la ignorar 
o acervo de conhecimentos disponível no seio da popu
lação e as lições do passado; podendo, nesse caso, contri
buir para exacerbar desníveis entre regiões, aguçar con
flitos latentes entre diferentes estratos sociaiS. ~ o 

Mas ela é capaz, também, de ser fator de equalização 
sócio-econômica, contribuindo para reduzir disparida
des regionais e pessoais de renda e de qualidade de vida. 
Para isso, repita-se, é indispensável que sua aplicação, 
assim como o próprio esfoi"ço para gerá-la e disseminá
la, seja guiado por po!ítiC3:S inspiradas em integração na
cional e justiça social. 

O problema central consiste, portanto: em tornar dis
ponível tecnologia adequada à busca dos objetivos- do 
desenvolvimento nacional, observadas as dotações de 
meios e as condições do ambiente fisiCO_e-humano·de que 
se dispõe. 

Tecnologia não é fim, mas instrumento de transfor
mação em um sentido desejado. Esta perspectiva ê: que
permite dirigi-la aos objetivos escolhidos por uma 
Nação. Pode, e deve1 constituir-se em mecanismo de am
pliação do mercado interno, de geração de exportações a 
preços e qualidade competitivos, à melhoria do produto 
e da produtividade, à Preservação do meio ambiente e ao 
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melhor aproveitamento dos recur-s~s existentes, inclusi~'~ 
do pontÕ de :-vista da disponibilidade regiOilal. 

- Assim entendida, a tecnologia jamais é universal em 
sua aplicação. Ela empresta sentid~ ao contexto nacional 
(recursos naturais, característic_as sóc_io-culturB.is, fatores 
políticos) _assfm como del~_~ece_be_significado. -

É certo que o esforço. de capacitação tecnológica se 
deye fazer também -ou sobretudo- em áreas ou seto
res de infra-estrutura (energia, transportes, comuni
cações), assim como na produção de insumos básicos e 
de bens de capital e de consumo durãveis que são, pela 
própria. natureza dos processos e sistemas_ envolvidos, 
exigentes de grandes escalas de investimento e de com
plexidade. Aí, não apenas é mais_dificil estabelecer-se ou 

- mãtlteNe o nexo dessas atividades com os objetivos so
ciais do desenvolvimento, como é de se esperar que se 
manifestem, em plena força, as restrições antes referidas. 
Por tais restrições, se entendem as exigências que decor
rem da dinâmiCa própria do processo de geração e em
prego de tecnologias modernas, e que resultam em relati
va invariabilidade dos fatores, procedimentos, insumos, 
etc., que se aplicam a esse tipo de atividade. Isso se tra
duz, em outras palavras, pela necessidade de construir 
uma matriz geradora e um sistema interno de transferên
cia de tecnologia semelhantes aos existentes nos países já 
adiantados, mas em condições contextuais distintas, iid
versas. Da impOssíbi!ídade de construir ou de aprimÕrar 
a matriz deSSe- sistema decorre a dependência tecnológica 
qu_e se pode manifestar em distintos graus, dependendo 
do estágio ou nível de maturação e estruturação desses 
elementos, em cada País, e, naturalmente, do setor ou 
área de interesse, de variávei dificuldade ou complexida~ 
de tecnológica. 

-Cabe ressaltar que a tecnologia não é boa ou má, por 
ser simples, ou complexa; tudo depende muito mais do 
fim para o qual ela é chamada a contribuir, e da escolha 
que dela se faça, para adequá-Ia à dotação local de meios 
e às condições do ambiente físico e humano do País ou 
área. 

Assiro, nã_o se trata apenas de uma opção entre o sim
.ples e O complexo. Colocando-se a questão em outros 
termos, ela não se limite à escolha do pequeno, p-orque 
seja belo (no sentido dado por Schumacher em sua obra 
"Small is Beautiful"), ou do grande porque seja neces
sário; hã que se ter em mente que o pequeno não é sem
pre necessariamente belo (isto é, eficaz, factível), nem o 
grande é sempre necessariamente conveniente. 

_O pequeno, usado_ basicamente na acepção de menor 
escala de investimento e emprego mais extenso de tecno
logias mais simples, certamente apresenta as vantagens 
de possível melhor adequação às condições culturais e 
econômkas do Pafs em desenvolvimento, representando 
menores exigências de capacítaçâo têcnico-científica, e 
propiciando maior grau qe descentralização e flexibilida~ 
de e maior utilização de fatores_ endógenos, tendente pois 
a maior grau de autonomia, certament~ __ d_esejâyel. Mas _ 
Obviamente O p~qUeno tem limitações, não apenas por- -
que em alguns casos a natureza dos processos produtivos 

_.f! la:~_q!le_sua viabilidade têcnica e ~conômic~ só_sç confi.
gurã em grande eScala, e ~om tecnologias avançadas, se
não porque, muitas vezes, a acloção do grande é o instru
!flentQ de que se deve lançar mão para produzir a transM 
formação estrutural necessária, seja econômica, social 
ou política, Em_ Jermos macroscópicos, Hmecanizar a 
ãgricultura", .. industrializar", são exemplos desses ca
sos. Acontece também que a atratividade do pequeno, 
em terriios da .suposta mai9r facilidade de instituHo O!J 
ampará-lo, -é às vezes ilusória. Isso exige quase sempre 
grande esforço de organização polftica, social e económi
ca; maior, às vez_es, que a alterfiativa grande. 

t possível e desejável aproveitar técnicas tradicionais; 
--~."j)erfeiçoâ-las, prorrlovi:mdÕ seu emprego; mas- este es-

-rO:fco tem que ser feito muito mais autonomamente, sem 
i possibilidade de assistência externa, que é, em partC, a 

Sábado 17 41 ?3 _ 

vantagem (também freqUentemente ilusória) das so
luções grandes. nas quais, idealmente, se poderia compa
rar o_s resultados de pesquisa e desenvolvimento realiza
dos no exie-i-ior, de eficácia testada e assegurada. Por oU
tro la.do, cresce ã evidência de que mesmo f:m campos 
t;:tis como a indústria química, metalúrgica, de bens de 
capital, etc,_há muitas_circunstâncias em que não há real
mente vantagens em passar do simples para o complexo, 
do pequeno para o grande, entre outras coisas, porque 
isso se faz, via de regra, ao preço do aumento da depen
dêOCia eXterna, quer pela necessidade de capital estran
geiro, quer pela própria importação de tecnologia e insu
mos - principalmente se isso se faz como um pacote, 
sobre o qual se tem rouco conhecimento. 

Qualquer q~e seja O Setor, en-tretanto, a pretensão de 
-absoluta autarquia ou independência tecnológica, mes
mo no caso dos países mais adiantados, seria demasiado 
cara. "A redução da dependência", anota, com precisão, 
o erlipresário JOsé Mindlin, "não pode significar isola
mento. País desenvolvido é aquele que impmt.ã e exPorta 
tecnologia". E conclui observando que, para o Brasil, .. é 
essencial que façamos esforço para desenvolver a tecno
logia nacional, não visando à substituição de fecnologia 
estrangeira, mas para nos beneficiarmos, ao máximo, da 
pesquisa feita no exterior". 

No caso dos países em desenvolvimento, pois, se justi
fica mais ainda que se busque objetivo traduzido em 
duas diretrizes convergentes: 

a) desenvolvimento gradual da matriz geradora de 
tecnologia, a partir da formação de pesquisadores e do 
fortalecilriento da inlra-estrutura _de pesquisa e desenvol
vimento experimental, tanto nas universidades e institu
tos, como nas __ empresas; 

b) gradual estrutUração e contínuo aperfeiçoamento 
funcional do sistema de transferência e incorporação de 
tecnologia aos diversos setores produtivos, abrangendo 
todos os mecanismos de informação, difusão e extensão, 
e os instfl.unentos de incentivo e fomento que mediam e 
ativam o processo de inovação tecnológica. 

A estratêgiã global de desenvolvimento tecnológico, 
traduzida nas duas diretrizes anteriormente menciona
das, portanto, comportará distintas tâticas, dependendo 
dÕ quadro contextuai e do setor de interesse do País. 

As considerações que se alinha, fetizmente, têm corres~ 
pendência erri nossa própria experiência. Se escolhermos 
como exemplo o setor da tecnologia aeronáutica, verifi
caremos com efeito, que nele se empreendeu ação bem 
sucedida, como atesta o recente batismo do Avião 
Brasília. Serri dóvida, uma área tecnológica complexa e 
d!fíciL Embora correntemente se dlga que só os fracassos 
exigem eXpficação, cabe salientar as razões desse sucesso, 
pois daí se devem extrair lições, que podem e devem ser 
esteftdidã.s-a outros setores. 

Em primeiro lugar, não se pretendeu, num salto sobre 
o precipício, chegar logo ao ápice. Ao contrário, 
buscaram-se patamares de tecnologia cujo dom.íriio (asse 
viável, em arremetidas su-Céssivas, e de que resultassem 
não apenas o atendimento de parte de nossa demanda in
terna, senão também a possibilidade de exportar em con
dições competitivas. Buscou-se o insumo tecnológico exM 
terno indispensável, mas partiu-se de uma capacidade as
segurada de gerir o processo com inteligência e de real~ 
m_ente assimilar essa tecn_ologia, já q~e -o ~rojet? gl9bal 
era próprio e a seleção desse insumo se -fez de ãCordo 
com a nossa conveniência e não a do supridor. Criaram
se o_s instrumentos de açã-o indispensáveis, Q quf: não se 
Hmitou.à.criação da EMBRAER, mas que correspondeu 
a um extenso elenco de medidas de suporte, inclusive 
uma reserva de mercado inicial e um grande esforço de 
mobilização prévia, yisando à indóstria subsidiária su
pridora da EMBRAER, constituída em grande parte de 
pequenas ou- médias empresas nacionais, cujo desempe
nho tecnológ"ico foi pacientemente elevado através da 
ação de fomento, possibílita:da pelo emprego do poder 
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de compra do Estado. Tudo isso foi possível graças ao 
esforço iniciado muito antes~..:com a instituição pelo Go
verno, através do Ministério da Aeronáutica, do LTA e 
do JPD, do CTA,......-- CentrpTecnológico da AeronáutiCa,~ 
de onde en:!-~giú. o contingente de técnicos CapaCitadoS 
para as diStintas tarefas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente em nossa 
experiência não se registram apenas casos bem sucedidos_ 
- como é o caso da indústtia_aeronãutica- e não ne
cessariamente a mesma abordaRem s_e aplica a outros. 
Mas _ele permite a corroboração prática do que se pode 
prescrever corno um enfoque básico para que se consiga 
estabelecer o nexo entre a estratégia de desenvolvimento_ 
económico e social e o manejo dos vár_ios instrumentQs 
que têm atuação significativa no esforço de capacitação 
tecnológica. 

Vê-se, no exemplo da -indústria aeronáutica, que, se 
cabe à tecnologia um papel estratégico no processo de 
desenvolvi11,1ento econômico e social, esse nexo só pode 
efetivar-se se se trata ã tecnologia como uma variável en
dógena do processo, isto é, se se empregam, para -promo
ver e sustentar o esforço de capacitação tecnológica e de 
efetiva inovação _dQ sistema produtivo, de forma consis
tente e integrada, todos os instrumentos de política eco
nómica e social, capazes de regular tanto a estrutura de 
produção quanto a de comm_mo. Isso é indispensável 
porque, como a tecnologia tem que "manifestar-se" na 
produção de bens e serviços, há que garantir que essa 
tecnologia corresponda à "demanda" do mercado. 

Na "regulação interna" desse "mercado" d_e _tecnolo
gia, portanto, se exigirá o emprego de instrumentos tais 
como, por exemplo, os incentivos fiscais e crediticios (do 
lado da oferta) e o poder de compra do Estado (do lado 
da demanda), quer sejam aplicados diretamente às ati v i
dades de pesquisa e desenvolvimento, quer às ativídades 
de produção de bens e serviços em geral. 

O Sr. Nels_on Carneiro-:-_ Permit~ V. ex• um ;,iparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço cOm prazer v.
EX'", caro Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -_O meu- aparte não trará ne
nhuma contribuição válida ... 

O SR. MARCO MAS:lE_L __ -:-r_-.l'ão apoiado! 

O Sr. Nelson Carneiro- ... ao discurso que V. Ex• es
tá fazendo. Queria apenas exaltar a preocupação de v. 
Exf. em trazer para este Plenário sucessivos problemas de 
interesse geral sem nenhuma preocupação político
partidária, mas qUe têm uma grande repercussão na vida 
nacional e no futuro do País. Aqui V. Ex' continua com 
a mesma trajetória. iniciada na Câmara dos Depu_~ados_, 
onde deixou os traços luminosos de sua presença. Por
tanto, o humilde aparte é_ apenas um louvor a V. E;x:~, e 
nada acrescenta à exposição que, corri tantajusfeza, vem 
realizando dessa tribuna. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Nelson 
Carneiro, acolho com-muita alegria o aparte de V. Ex', e 
quero dizer que ele serve de estímulo ~o trabalho que 
realizo ago-ra, aqui no Senado, depois de ter, como 
lembrou V, Ex', durante dois mandatos consecutivos, 
exercido função de representação popular na Câmara 
dos Deputados. 

Quero dizer, pelo passado de V. Exf. e pelo trabalho 
que aqui realiza, que esse aparte para mirri tem uma sig
nificação mui_to grande, e serve, como disse antes, de mo
tivação para que prossiga nessa caminhada e assim pos
sa, dentro das_nünhll.s Umiiações, dar uma contribuição a 
esta Casa, na busca de saídas alternativas para os graves 
problemas com que se defrontam, neste instante, a sacie.. 
dade e o País. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ou
tro lado, não se deve pr~ender que o sistema produtivo 
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nacional utilize a tecnologia gerada internamente, se ela 
não for suficlciilemente adeq-uada à dimil')úi'ção de cus
toS, ao aum~nto da produtividade, à utiliZação d-e insu
mos disp~níveis_,_ às condições de co_ffipeÜtividade- etc., 
desejados em cada caso. Há que adffiitir que, em muitas 
circunstâncias, por indispensável; Óu por real conveniên
cia, se irriporte a tecnologia, óbviamente buscando as 
melhores condições possíveis de negociação. Mas essa 
írripoitãção -deve ser fejta sobretudo em atendimen_to às 
prioridades- nacionais e com- condições ef~tiyas Qe não 
apenas assimilar realmente essa tecnologia, senão tam
bém de ir substituindo, gradativamente, a importada 
pela nacional, na medida em que a capacitação interna, 
simultaneamente reforçada, possa ir gerando a tecnolo
gia rieCessária. 

.Oportuno destacar que a opçãO p-Oi llovas tecnologiaS -
feitas pelas empresas não obrigatoriamente obedecem às 
prioridades de uma política científlco-tecilológica nado
na!, dada a natureza dos fatorçs que determinam estas 
escolhas. Sem contar o efeito das decisões de empresas 
transnacionais, notoriamente consumidoras de conheci
mentos tecnológicos gerados em centros de pesquisa via 
de regra situados no exterior, é de se reconhecer que a ló
gica da decisão _empresarial estará pautada por parâme
tros microeconômicos específicos. E isto exige a adoçào 
de mecanismos indutores de um mais efetivo engajamen
to das unidades produtivas na adoção de procedimentos 
consistentes com os objetivos nacionais. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex', caro S~ena
dor José Lins. 

O Sr. José Lins_- Nobre Senador Marco Maciel, o 
Senado Federal já se aco_stumou a ouvir a voz de V._ Ex• 
sempre clara, ponderada, mas profundamente objetiva ... 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a v: Ex• 

O Sr. José _Lins- ... que, certamente, é fruto da gran
de experiência que V. Ex• tem acumulado no trato dos 
problemas da comunidade da Nação brasileira, desde os 
seus tempos de estudante. Na Câmara dos Deputados V. 
Ex• foi, sem dúvida, um dos mais luminosos representan
tes do povo e ali honrou a bancada nordestina. V. Ex• 
não menos se revelou, agora já como administrador da 
coisa públíca, durante o Governo do Estado de Pernam
buco, do qual acaba de sair. Tenta, agora, nesta Casa, 
analisar os grandes problemas nacionais, certamente, 
trazendo uma contribuição extremamente v~liosa aos 
debates no Congresso. Para mim -esse tipo de discurso é 
muito importante; discutimos as nossas divergências em 
questões partidárias ou que Podem Ser transformadas em 
objetivos políticos imediatos mas, raramente nos dete
mos aqui para cuidar da análise mais ampla, mais abran
gente desses problemas nacionais. Faz V. Ex• hoje, uma 
análise da questã•o do desenvolvimento, do processo de 
desenvolvimento. Este é talvez o problema mais sério, a 
questão mais importante que as comunidades do mundo 
livre têm a enfrentar. Sabe V. Ex• que o estágio de desen
volvimento a que chegarain as grandes potências, os paí
ses de tecnologia de ponta, decorrem de um longo pro
cesso de sacrifíciO. Por séculos, essas naÇões lutaram 
para chegar à situação atuat. O problema agora é como 
apressar o progresso. As atuais nações em _desenvolvi
mento já, não qUerem esperar Séculos ou décadas para 
conseguir um melhor estágio de bem-estar para as suas 
populações. O que é claro, porém, nobre Senador, ê que 
não podemos fugir ao custo do processo de desenvolvi
mento. Ou as nações pagam este custo em sangue, suor e 
lágrimas, como fazem determinados países de eConomia 
centralizada, com cerceamento à liberdade, ou _p~gªm 
como pagaram outras nações_em longas prestações secu
lares; ou, então, pagam em dinheiro. O cUstO mais suave 
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do desenvolvimento, a meu ver, é, porém, ainda em di
nheiro. Al&uns países-têm conseguido ultrapassar a fase 
do subdesenvolvimento com ajudas externas. Nesse ca
sô, podem citar-se por exemplo, a recuperação da Ale
rrianba, o caso_ de Formosa, e de outras nações e até o 
caso do Japão que foi muito ajudado no pós-guerra. A 
análise que V. Ex'" faz dirige~se para uma outra opção. V. 
Ex• caracteriza o nosso desenvolvimento dentro da nossa 
realída~e atual: Cita a componente ética, a componente 
p_91ític"â: Dentro desses dois pã.rárÍletroS, -que são funda
mentais, V. Ex'" passá a analisar as opções-de aplicações 
das p9upanças que s~o evidentemente escassas. V. Ex~ 
está sendo sem dúvida feliz nesse pronunciamento. TrãZ -
ao debate um dos temas mais importantes do momento, 
apontando ·saídas para a crise que V. Ex• julga ter lições 
a nos dar, que podem ser aproveitadas. O seu discurso 
eminente Senador, tem hoje um ·significado todo espe.. 
cial. Quero Parabenizar o Congresso pela lição que estâ 
recebendo. 

O SR. MARCO MAOEL- Eu agradeço, meu caro 
Senador José Lins, ·as referências que faz ao meu traba
lho parlamentar e, de modo especial, às palavras que, 
neste momento, produz a respeito da problemática 
científica e-tecnológica brasileira. E devo dizer, referen
dando aquilo que vem de afirmar V. Ex", que o processo 
de desenvolvimento dos povos tem sido - e a história 
bem o demonstra um processo extremamente dificil. 
Com efeito, muitas e muitas nações têm enfrentado gran
des desafios, muitos dos quais, talvez, superiores aos 
nossos, para que possam assegurar crescentemente_ aos 
seUs habitantes, ao -seu povo melhores condições de vida 
e bem-estar. 
- -É natural que o nosso País deseje também dar passos 
cada vez mais largos, no rumo do desenvolvimento. Spb 
este_aspecto também considero que temos condições ex
cepcionais de fazê-lo, não só pelas enormes potencialida
des.ainda.não exploradas, com que _contamos, como ain
da pelo povo determinado e trabalhador que constitui a 
Nação brasileira. Reunimos, conseqilentemente, os pré
requisitos básicos para que a Nação alce os justos vôos 
no sentido do seu progresso e bem-estar. 

É natural que se busque um desenvolvimento que se 
expresse n-ão apenas por níveis de crescimento económi
co, mas que se expresse, sobretudo, na realização inte
gral do homem e de toda coletividade, objetivo que se 
pode alcançar pela adequada formulação de uma ciência 
e tecriologia própria, endógenas, construídas através do 
nosso próprio esforço. 

Embora natural que, em muitas ocasiões, não possa o 
Pais prescindir de processos tecnológicos gerados no ex
terior, entendo, todavia que, nestes casos, impõe-se umà 
análise muito rigorosa de como e quando importar uma 
fecnolOgíã-càpaz de adequar-se às necessidades e peculia
ridades ditadas pelos nossos valores e sistema de pro
dução. Por isso, entendo que o instante que estamos vi
vendo é propício à discussão desses problemas, porque a 
-crise econôrhiCa não nos deve_levar a deixar em segundo 
plano a discussã.o_do problema científico-tecnológico. Se 
isso acontecer, ocorrerão graves danos inibidQres dos 
positivos efeitos já alcançados pelos esforços que temos 
despendido, além de pesados ônus sobre o desenvolvi
mento da própria economia, inclusive, sobre o nosso 
própriõ pa-rque industrjal que, assinale-se, nestes últimos 
tríiiül"aõos, deu passos significativos. Vale destacar que 
con-seguimoS fofnarmo~nos· auto-suficientes em uma 
série de bens e produtos, muito dos quais, como no pla
no- da eletrónica, da microeletrónica, da informática, 
poucos imaginariam progresso tão rápido. 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite-me V. Ex~ um apar
te? 

O -SR. M.AR.co MACIEL - Pois não, ouço o nobr·e 
Senador Lázaro Barboza. 
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O Sr. Lázaro Barboza - Senador Marco ~ ... faci~I.-é:mM 
bora o último dos Senadores em plenário a apartear V, 
Bx', não obstante seja dos primeiros a adnllfá~lo pelo ta
lento, ... 

O SR. MARCO MACIEL- Obrigado a V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza --... pela seriedade com que se 
conduz na vida pública, o meu aparte tem apeilas o obje
tivo de me congratular, mais uma vez, com o seu. cOm
portamento pelo tirocínio e pelo diScurso sério que está a 
profúír neste Úlstanté, chàirÍandO ã atençãO -dO SeriadO e 
do PaíS nesta tarde, jâ em fim de sessão, para alg~nS-dos 
aspectos importantíssimos que, se não nos debruçarmos 
sobre ele, poderemos pagar um preço muito alto em -ter~ 
mos de futuro. Efeth:amente que a libertação económica 
do Brasil, o seu crescimento, o seu deslanchar no bUscar 
soluções para esses problemas maiores tem muito a ver 
com o desenvolvimento tecnológico. E é preciso que se 
dê muita atenção a esse aspecto qtie é-de vital importân
cia: Meus parabéns. 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado, meu 
caro Senador Lázaro Barbasa, pela contribuição que v: 
Ex• traz ao meu discurso, o que demonstra, Sr. Presiden
te, é haver praticamente um consensO, pelo menos nesta 
Casa, que é uma Casa que representa o equilíbrio federa
tivo brasileiro, a respeito desse tema que é, eu diria, um . 
tema que já nos desafia há bastante tempo e que, certa
mente, ê um dos pontos nucleares para uma bem tecida 
política de crescimento e bem-estar. 

Para lograr-se efeito regulador sobre a importação de 
tecnologias, um amplo elenco de instrumentos de pollti
ca econômica e social deverá ser também empregado. -Aí 
se arrolam não apenas a-queles de efeito direto, como os 
registras de contratos de transferência de tecnologia, 
mas tamb~m os de efeito indireto, tais C'bmo a regula
mentação de investimentos estrangeiros, a politica aQua
neira, etc. 

Na prática, como se vê, todos os instrumentos de pÕÜ~-
tica económica e social inflUenciam, e-m grau diverso, 
sobre a variável tecnológica do processo de desenvolvi
mento. 

O importante é ressaltar, nesse ponto, a conveniência, 
ou melhor, mais que isso, a necessidade de ordenar-se o 
manejo desses instrumentos, ou seja, prever e e:<plicitar 
as interactões existentes entre eles e indicar -a natUreza e o 
sentido das intervenções do Estado, para que se evite.tlt-
contradições e conflítos; já que os- agerites responsáveis 
pelo seu emprego são muitos, espalhados na estrutura 
político-administrativa, e Podem, mesmo involuniaria
mente, ou com boas razões aparentes, contrapor seus es
forços. 

Na medida em que os planos e programas de desenvol
Vimento econônüco e social podem variar, de uma admi
nistração para outra, ou entre programas poHticos -de 
partidos no Governo, pode e deve haver diferen-ças -de 
enfoque, de instrumentos e de agentes da política de ca-. 
pacitação e inovação tecnolóSícas, ao iOngo do tempo. ê 
isso que se observa em toda parte. Mas o desenvolvimen~ 
to de competência tecnológica não se faz senão com lon
gos tempos de maturação. Até porque, para fazer-se de 
maneira relativamente aUtônoma e entranhadaffiente "li
gada às peculiaridades nacionais, impõe-se que ela se ba
seie em criteriosos programaS de pesquisas certamente 
alongados se se os deseja eficientes. Sem continuidade no 
esforço, não é possível lograr eficácia nem eficiência no 
uso dos meios que devem ser mobiiTzãdos. Entre outraS 
razões, a capacítação tecnológica se assenta, embora 
dela não decorra necessária e automaticamente, na estru-
tura de educação e fcii-mação técnica e profissional e ac· 
pesquisa científica e tecnológica, pois aí radicain fatores 
que afetam sua aquisição. São exigências, enfim, que.
nas mais variadas fases, não prescindem de recursos hu
manos habilitados- e aí chame-se a tenção para o siste--
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ma educacional--tanto na assimilação das tecnologias e 
"know-how'', quanto na sua produção, processamento e 
rapidez no encontro de_ respostas para problemas criados 
pela própria tecnologia. 

Existe, pai--tanto, a necessidade de fÕrmular, também, 
uma política de capacitação científica que não pode- ser 
"subordinada" à potítica tecnológica, mas, também, não 
deve ser_ "independente" .dela. Sua consecução implica, 
também, a interven~ência do Estado, no fomento à pes
quisa e na manutenção. de uma ampla infra-estrut1,1ia, in
clusive de s~rviços técnicos, exigindo próprio e cori-tPteXo 

-instruturilental normativo, instituciÕnal etc. Nesse âmbi
to, a coerência e a cOntinUidade da-iClfo de g-overrlo São 
ainda mais críticas, para lograr resultados efetivos, até 
porque aí não são aPlicáveis, nem _em gênero, nem em 
grau, os principias de ordenalneiitO e--Pl-Ogramã.ção utili~ , 
zados no âmbito tecnológico. Por tudo isso, mais-dO que 
possível, é indispensável que se crie um amplo espaço de 
consenso·e·c·oc,-peração (entre- o Executivo e o Leiislati
Vó~ ·entre o GOVefnOe a Oposição etc.), que assegure a 
compatibilidade e a estabilidade da ação do Estado, ape
sar da alternância olj variedade; que são próprias do sis
tema deri10crátíCO~ linprimidas à formulaÇão- ·poHiica e 
estratégica da capacitação cie~tífica e leCiiológica. 

~oi por esse motivo, entendendo que esse ordenamen
-tO c:i_be ao_ Poder Legi,slativ()_, que erit última análise tem 
por atribui_ção a ~str~turação desse ferramental, que pro
pusemos, há pouco, a criação de uma Comissão de 'ciên
cia e Tecnologia nesta Casa, para permitir~ nos aprofun
dar a coffipreensão daproblemátic~ em pauta e gerar os 
subsídios necessârios às prescrições cabíveis. 

Nas últimas três d~cadas_ houvet inega,yehnent.e, gran
de progressÇI nessa ârea, no P:aí~. A criação do C~Pq foi 
-um_ro_arcxl;.eSse órgão, des~e 1951, vem contrfbuindo 
permaneritemente para a eXpansão de noSSos quad~os de 
pesquisadores e para o aprofundame~to de seu trabalho. 
Na década dos 60,· foi notávei_oa contl-ibuição do 
BNDES, através .do FUNTEC, marcando o início de 
uma atuação focal_izadã.Jla ~rea t~cnológica. Na.<;lê.cada 
passada, a instituição do Fundo Nacional de Desenvol~ 
vimento Científico e TeciiofógiCo, a criação da FINEP, a · 

~instituição do Sísfema Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, a criação gu fortalecimento de 
agênçiaS setoriais conio a STJ, a EMBRAPA etc. e a pró
pria reestruturação do CNPq, testemunharam o es(orço _ 
_pãra fOrtalecer os instrumentos legais, institucíonais e fi
'nanceiros indispensáveis. · . 

O plano básico de desenvolvimento científico e tecno
lógico, jã agora em sua terceira proposição, teve sua sis
temática de foi-mUJaçâO e execUção- apeirelÇóada; 
ampliando-se a participação dos vârios Segmentás da so
ciedade ilo estabeleciffiet-iio de critériOs e no exercício de 
juízos que conform_am a política nacional de Cc%-T, cujas 
dii-etri.Zes básicas, de fortalecimento da capacitação 
científica e de aumf!nto do grau de autonomia tecnológi
_ca,~ ~ç!ivêm afirmar, são, sem dúvída, apropriadas ao 
O osSo_ estágio de desenvolvimento. 

Mas, nesse mesmo período, a realidade nacional e in
ternacional também se modificou substantivamente. Se a 
ciência e a tecnologia, em seu avanço espetacular, permi
tiram antever ou viabilizar riovas oportunidades para a 
h~ma~idade_, _ _é verdade também que aume~tararn as ca
rênCias, não apenas em termos do que se deve produzir 
materialmente, mas, também, em termos das condições 
ou ci~cunstâncias em que isso se dey_e faze_t._ O grau de in_
terdependência entre- nações e regiões aumeintou, 
evidenciando-se, ao mesmo tempo, a necessidade de 
preservar-se a diversidade cultural existente. Tudo isso se 
expressa em um quadro de crises freqüentes, que revelam 
a nece_ssidade d~ profundas reformulaÇões políticas, so
ciaiS e económicas. 

A ci'ise qUe o Brasil enfrenta não escapa a esse quadro. 
Tudo indica que teremos de ftxar objetivos de- muito 
maior autonomia; Sem-· dúvida teremos que imprim~r 
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muito maior seletividade a nossos critérios de. decisão; os 
caminhos_ disponíveis, todos, são de sacrifício e austeri
dade. Tudo isso se aplica também, certamente, à tecnolo
gia, instrumento_ que teremos que aprimor-ar" e- utilizar 
com determinação, para tentar resolver os pr~blemas 
que nos afligem, muitos dos quais sabidamente radicam 
em nossa ainda débil capacitação tecnológica. 

"Desenvolvimento científico e tecnológico", disse o 
Prof. Lynaldo Cavalcãnti de Albuquerque., "é, essencial
mente, um processo de mudança, traduzido pelo aumen
to da capacitação científica e do grau de autonomia tec
nológica do País e pelas transformações decorrentes do 
programa -téenico-cientifico no âmbito da economia e da 
so-ciedade". 
- Esse é, por isso mesnlo, à_ momento de refletir sobre 

nossa experíênçia passada e de, -Criãt1Vâri1ellte, buscar a 
revitalízação de nosso processo de desenvolv_imento eco
nômico e social, que passa, certamente, pela formulação 
e consecução de uma pÕiítica de capacítação tecnológica 
e científica que dê muito maior vigor e au"tcinomia à eco
nomia, e mais sentido social a seus resultados. 

Sr. Presidente, Srs." Senadores: 
O procesSo de desenvolvimento- ciehti.fico e tecnolódi

go de um Paí~, como o Brasil, que se encontra, no mo
mento, às voltas com intensos problemas s·odais e difi
culdades econômicas internas e externas, mas que, ao 
lado disso, encerra tantas e tão varíadas potencialidâ.des, 
sugere, em conclusão, que se ofereça e proponha as se
guintes me_didas: 

- Fortalecimento· das atividades do setor, evitando
se, face a grave crise que estamos vivendo, que se com
prometa o patrimônfo científicO e tecriológico EírãsiTeiro 
e a conseqüente dispersão de equiPes e o desaparecimen
to de instituições tradicionais e com reputados trabalhos 
realizados. __ 

_- Conscientização e Crescente engajamento da inicia
tiva_ p_riva4a ..,... effipresas e instituições da sociedade civil 
- nQ cUm-primento dos objetivos governamentais relati
vos ao desenvolvimento_ da_ ciê!_lci_a, pesquisa e tecnolo
gia. 

Não é recomendável que o esforço nacinal nesse terre
no prossiga dependendo, em limites elevados, da alo
cação de recursos públicos. Os países mais avançados, 
altafl!_ente investjdores em pesquisa e afins, conseguem 
equiparar, como é o caso dos Estados Unidos da Améri
ca do Norte, a contribuição financeira do Governo com 
a dos recursos pri~ad-os. 

Definição de incentivos finãnceíros, creditícios e fis
cais para o desenvolvimento da tecnologia nacional, bem 
como exame da viabilídade de outros mecariismos indu
tores específicos, à semelhança do que se tem feito para 
outras áreas- como capacitação de recursos humanos e 
alimentação do trabalhador- possibilitando, por exem
plo, que os dispêndios c_omprovadamente realizados em 
pesquisa e tecnologia sejam consid_erados em dobro para 

· os efeitos do Imposto de Renda. Estabelecimento, de 
igual sorte, de outras formas, de apoio, inclusive através 
de contratos governamentais, para desenvolvimerito- de 
produtos, técnicas e processos. 

Preferência pela tecnologia naCional sempre que possí
vel, e, na inexistência desta, impor~se sempre como coro
lário lógico, uma cuidadosa seletividade no processo de 
transferência. Na hipótese desse -ó.ltimo caso, deve-se 
propender para utilização de tecnologias que venham a 
ser efetivamente absorvidas, garantindo-se, do mesmo 
modo, através de mecanismos institucionais, o conii-ole 
da assimilação ou adaptação da tecnologia importada às 
peculiaridades nacionais. 

O Sr. Alberto Silva - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCb MÁCIEL- Com pi-azer, ouço, mais 
uma vez, o nobre SenadOr Alberto Silva. 
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O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Marco Maciel, 
nós gostaríamos de o~vi_r o ·resto-do discurso_dey. Ex• .• 
porque, além de tudo que jã se disse aqui a respeito dÕ 
talento e da serie_dade com que V. Ex• trata dos proble
mas nacionais, c_olriO vem fãZendo, este aspecto e estas 
propostas que V. Ex• faz nos prendem aqui, apesar desse 
vazio, porque entendemos que isso é da maior importân
cia para este País. Mas, como eu sei que V. Ex •, além 
dessas proposições, é um homem que age, estã agindo no 
sentido de que estas coisas aconteçam, quero colocar 
mais uma sugestão a V. Ex• No Rio de Janeiro, na Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro, existe um departa
mento, ou uma organização que se chama COPPE.. Lá, 
desenvolvem-se as pesquisas mais fascinantes pára o _de
senvolvimento de uma técnica nacional, por exemplo, no 
campo das membranas, que dessalinizam a âgua, que são 
capazes de acelerar o sistero?. de produção de açúcar, por 
exemplo, retirando duas fases no componente de despe
sas, e no entanto, eles me falaram uma vez que estão s.em 
recursos e que os seus técnicps praticamente pedem de
missão e vão para empresas privadas, geralmente estran
geiras, que-pagam bem, estão desmontando um centro 
genuinamente nacional, dentro da proposição de V. Ex• 
de criar a nossa própria tecnologia. Os IncentiVos que V. 
Ex• propõe,-que tanto nos convence agor-a, mas eu pro
poria a V. Ex•: vamos salvar a COPPE,_porque é o que 
me vei6--à memória agora, porque lá jã é um centro alUi
mente avançado de pesquisa. Talvez, V. Ex• possa conse
guir de algum órgão governamental qUe olhe aquele nú
cleo que é formado dentrO-desta perspectiva que V. Ex• 
vê para o Pals agora e para o futuro. Mais uma vez, meus 
parabéns. Nós ficanlos·aqu1, pOrque estamos presos ao 
discurso de V. EX* 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. 
Ex•, meu caro Senador Alberto Silva. Desejo ressaltar 
que, entre as conclusõe_s do meu discurso, coloco justa
mente esta, a de que, face à crise pór que passamos, nós -
não releguemos à carência de apoio instituições· reputa
das, com serviços realizados no setor. Porque amanhã 
será muito mais difícil reagrupar equipes, organizar ins
tituições, e retomarmo_s, como esperamos que isso ocor
ra, o mais rapidamente possível, o nosso processo de 
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crescimento e transformação social. P~r isso é que, den
tre as proposições que faço, dirigidas ao Executivo, mas 
dirigidas tambêm a toda a sociedade brasileii-ã, cOnside
ro extremamente importante algumas de caráter conjun~
tural, como eu chamaria, que são aquelas cjue preconi
zam a manutenção das atividades de instituições que tan
to Coritribuem para o nosso desenvolvimento. Por isso, 
acolho com muita alegria a manifestação de V. Ex• E 
devo diiei- que, especificamente com relação à COPPE, 
conheço os seus trabalhos, nos mais variados campos da 
atividade. V. Ex.• citou um, mas tenho ciêricia também de 
muitos outros, entre oS (iuaiS -mUi-tos- estudos de indis
cutível pioneirismo. Espero que o Governo Federal olhe, 
com carinho, para essa instituição, e, quem sabe, assegu
re os meios e instrumentos de que a COPPE carece para 
prosseguir nos 'seus trabalhos. 

Mas, Sr. Presidente, uma outra sugestão que eu faria, 
seria com relação à adoção de providências que ampliem 
a participação_ de representantes dos mais distintos seg
mentos sociais na fixação dos rumos a serem percorridos 
na formulação e execução da polltlca científica e tecnoló
gica nacional. Essa postura deve decorrer do próprio 

_ processo de realização democrática, e convém pr~longâ
!a também a esse relevante setor. 

Realização de entendimentos entre empresas brasilei
ras e estrangeiras buscando acordos de transferência ou 
cooperação, para conseguir tecnologias consideradas im
prescindíveis ao progresso do País. 

- Coordenaçã'o de esforços entre Governo e Empresas 
Privadas, no sentido de um melhor conhecimento e di
vulgação dos acervos existentes, usufruindo-se, assim. 
maior proveito dos resultados já alcançados. A insta
lação·, Por exeffiplo, de Centros de Referéricia TeCtlõlógi
cas e Unidades encarregadas de tornar mais acess[vel a 
informação sobre- a disponibilidade de tecnologia nado-

- na! para o setor, certamente ajudará muito o progresso 
nesse- campo. -

Resultados, tome-se como paradigma, os já obtidos 
em setori::s de predominante presença nacional, como é o 
CasO ·da IIidóstrhi Bélica e AeronáUtica, devem ser libera
dOs para Seto-r'es afins, desde que não comprometam, 
quando for o caso, o necessário sigilo ou sua finalidade 
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básica. Tudo isso ensejaria meios de desfrutar-se ganhos 
adicionais aos resultaddos jã conseguidos. 

- Ação concertada, face a existência de culturas e 
económias- análogaS à-nacional, voltada para a disputa
desses mercados, _contribuindo, assim, para incrementar 
a !'eceita cambial brasileira e robustecer atividades nesse 
setor. Escarmento dessa natureza são as recentes evito~ 
riosas experiências-do País na utilização de biomassas na 
produção oU substituição dos derivados de petr.óleo e· 
suas múltiplas aplicações. 

:-Simplificação dos processos burocráticos_e descen· 
tralização de decis_õl!S, inclusive cOm a implantação de 
sistemas estaduais_ de ciência e tecno_Iogia, visando a agi
lizar posturas e mecanismos e permitir um tr<ibalho mais 
profícuo ness_e terreno. 

- Estlmulos, finalmente, ao setor educacional e prio· 
ridade a cursos -_quer nas universidades e entidades de 
pesquisa, quer nos estabelecimentos de nível interme-. 
diário-, que dêem ênfase às características da Nação e 
suas exigências fundamentais. O processo educacional, 
como se sabe, desempenha um papel extremamente sa~ 
liente na formação e aprimoramento de quadroS indis
pensáveis ao progresso da ciência, pesquisa e tecnologia. 
Esse é um esforço que os países desenvolvidos fizeram e 
continuam a fazer em todos os níveis, inclusive no ensino 
fundamental, pois como lembra o empresário Mário 
Garnero ·~por mais que se expanda a nossa industriali
zação e por maiores que sejam os esforços das empresas 
privadas e instituições públicas, nada poderá reprimir as 
lacunas de uma educação básica insuficíente e falha". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Sei, como toda gente, que as boas intenções raramente 

andaril de mãos dadas com a realidade. 
Meu objetivo é uní-las, sobretudo porque creio que 

esta matéria que tragO à análise e deliberação do Senado 
Federal, é fundamental para o atendimento de uma arti
culada política de dese~wolvimento que esteja, portanto, 
atenta aos legítimos imperativos nacionais. E_ isso é in
dispensável, pois, enfim, podemos dizer contrafazendo 
Euclides da Cunha, ·-·estamos condenados à civilização, 
ou progredimos ou desapareceremos". 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII - N• 118 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 155' SESSÃO, origem), que P:foíbe.ao condutor de 
EM 19 DE SETEMBRO DE 1983 veículo de transporte coletivo acu

mular a função de cobrador. 
- Projeto de Lei da Câmara n9 

124/83 (no 1.385(83, na Casa de 
origem), que altera -dispositivos aa 

1.2.1 - Ofícios do Sr. 19- Lei n~' 4.769, de 9 àe setembro de 
Secretário da Câmara dos Deputa- 1965, que dispõe sobre 0 exercíciQ 
dos da profissão de TécnicO de Admi

Comunicando a aprovação da se- nistração, e dá outras providências. 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

guinte matéria: - Projt;:to de Lei da Câniara n~'-

- Emendas do Senado ao Proje- 1~/83 (ri~' -3 ·632/&~ -~-_91~ ~~ 
to de Lei da Câmara n~' -57/83 (n~' - ~ngem!.· que altera a redação do 
5.816/81, na Casa de origem), que caput do ~rt. 392 da Consoli
dispõe sobre o exercício Oa profis- dação das Lets do Tr_abalho, apre
são d Eco · t D • f d. vada pelo Decreto-let n"' 5.452, de 

e nomts a ornes tco e a 1,. de maio de 1943. 
outras providências. (Projeto en- _Projeto de Lei da Câmara n'>' 
viado à sanção em lS-9-83). 126/83- (n"' 3:657/80, na Casa de 

Encaminhando à revisão dO Sena- -origem), que considera insalubre a 
do autógrafos dos seguiiztes proje- atividade profissional do linotipis-
tos: ta. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 127/83 (n9 4.074J8b-, na Casa de 

121/&3. '(n9 3.931/80, na -Casa- de origem), que altera ·a redação do 

··caput" do art. i"' da Lei n"' 6.179, 
de li de dezembro de 1974, que 
instituiu o amparo previdenciârio 
para os maiores de 70 (setenta) 

_ ~~~!? P~!~ os inválidos. 

- Projeto de Lei da -Câmara n9 
128(83 (no 4.013/80, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 458 da Consolidação daS 
Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de l'>' de maio 
de \943. 

- Projeto de Lei da CâmaCa riY 
129/83, (n"' 121/83, na CaSa de ori
gem), que dá nova redação ao inci
so I do art. 22 da Lei n"' 6.448, de li 
de outubro de 1977, que dispõe 
sobre a organização política e ad
ministrativa dos Municípios dos 
Territórios Federais e dá outras 
Providências. 

f.2.2-- Pareceres encaminhados 
à Mesa - -- . -~-

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55, parágrã:fo 1"', da Constituição, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n"' 2.031, de 9 de ju
nho de 1983, que Haltera a legislação do Imposto de 
Renda relativa a instituições financeiras". 

Artigo único. _ _É aprovado o texto do Decreto-lei n'>' 
2.031, de 9 de junho de 1983, qu~. "altera a Legislação do 
Imposto de Renda relativa a instituições financeiras". 

Senado Federal, 19 de se_tembro de 1983. =-Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1"' da Constituíção, e eu, Nilo Coe
Jho_,_Pr~sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 65, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto--lei n"' 2.032, 9 de junho 
de 1983, que "dispõe sobre o ressarcimento, pelo Te
souro Nacional, de investimentos realizados nas re
giões semi-árida.r; do Nol"deste, e dá outras providên
cias". 

Artigo única. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 
2.032, de 9 de junho de 1983, que_ "dispõe sõhre o ressar
cimento, pelo Tesouro N3.cional, de investimentos reali
zados nas regiões seml~áridas do Nordeste, e dã" OUtiãs 
providências". 

Senado Federal, 19 de setembro de 1983.- Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o se-
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 66, DE 1983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultu
ral, Científica e Técnica entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Mali, concluído em BraSI1ia, a 7 de outubro de 1981. 

Art. l'i' E aprovado o texto ·do Acordo de Coope
ração Cultural, Científica e Técnica entre~o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Mali, concluído em Brasília, a 7 de outubro de 
1981. 



· 4168 Terça-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Setembro de 1983 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade do_Meso do_ Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Via Superfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS . 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Diretor Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00-
Tiragem: 2.200 exemplares 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOVRIVAL BAP
TISTA - Trabalho da Sociedade 
Americana do Çân~r _a respeito 
dos malefícioS do tabagismo. 

SENADOR HENRIQUE SAN
TI LLO- Política salarial adotada 
pelo Governo Federal. 

SENADOR LVIZ VIANA -
Sucessão presidencial. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder -- _Conside-_ 
rações sobre o decreto __ baixado 
pelo Senhor Presidente da Repúbli
ca, fLxando a produtividade zero 
para efeito de negociações salaiiiís. 
Observações sobre declarações 
prestadas à Imprensa pelo Ministro 
Celso Camilo Penna, sobre as res
trições impostas pelo Governo Fe
deral na compra de dólares para 
viagem ao exterior. 

SENADOR AI.,MIR PINTO -
Campanha desenvolvida pela Rede 
Globo de Teleyjsào em prol dos 
flagelados nordestinos. 

SENADORA !RIS CEL!A -
Problemas que afligem o desenvol
vimento sócio-ecõnômico do Esta
do do Acre. 

1.2.4 - Requerimento 

- N9 782/83, de autoria do Sr. 
Senador Mário Maia e outroS Srs. 
Senadores, solicitimdo que-o ieinpo 
destinado aos oradores do Expe
diente da sessão do -dia 3 de ou
tubro próXimo seja dedicado à co
membra:Çãb do trigésimo aniver
S:ário da Lei nQ_ 2.004, de t 953, que 
criou o monopólio da União no se
ter petrolífero e instituiu a PE
TROBRÂS. 

1.2.5 -.Comunicação da Lide
rança do PMDB 

- De substituições de membros 
em comissão especial. 

- 1.3 --" ORDEM DO DIA 

- Projeto de Leí da Câmara nQ 
79/81 (n9 3247, de 1980, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de aplicação em 
projetas específicos dos crêditos e 
frnanciamentos de organismos go
v~fiamentais e -daqueles prove
nientes de incentiVos fiscais. Vo
tação adiada por falta de .. "quo-
rum". 

-1.4 - QUESTÃO DE ORDEM 

Suscitada pelo -Sr: Alexandre 
Costa -e ~colhida pela Pr'esidêOCia, 

referente à inexistência de .. "quo
rum" para o prosseguimento da 
sessão. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDENCIA 

Realização, amanhã, de sessão 
especial, destinada ?- homenagear a 
memória do ex-Sen-ador Aura Soa
res de Moura Andrade. 

1.6 - ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSO PRONUN
CIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. Itamar Franco, profe
rido na sessão de 16-9-83. 

3 -~ATO~ DO_ SR. 1'
SECltET ÁRIO 

-n<> 18, de 1983 

4 - SECRETARIA-GERAL 
DA MESA 

....:_ Resenha das mat6riãs apreCia· -
das de 1'1' a 31 de agosto de 1983. 

5 - MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VICE
LlDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERM-ANENTES 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigOr na 
data de sua publicação. 

e 
O Governo da República do Mali, 

Senado Federal, 19 de setembro de 1983. --Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL, 
CIENTIFICA E Tf.CNICA 

ENTRE O GOVERNO DA REP!)BLJCA FEDE
RATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA DO MALI 

O Governo da República Federativa do Brasil 

Desejosos de promOVer o conhecímento mútuo e a me
lhor compreensão entre os do_is paíse~. 

Considerando a necessidade de criar condições que 
permitam o acesso às experiências e corihecimentoS es
pecíficos adquiridos pelas Partes Contratantes nos domí-
nios da cUltura, da ciência e <j.a têcnica, -

Cõnsiderando que esse intercâmbio de experiências 
poderá ser de aplicação imediata e de grande eficácia, 
posto que desenvolver-se-á entre países em vias de desen
volvimento, com condições de meio ambiente semelhan
tes, 

Desejosos de acelerar a formação e o aperfeiçoamento 
de seus quadros profissionais nos domínios da cultura, 
da ciência e da técnica, 

Acorda o seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes desenvolverão a cooperação 
cultural científica e técnica, particularmente nos campos 
da educação, da ciência, da cultura, dos esportes, da saú· 
de pública, da agricultura, da indústria, da formação e 
do aperfeiçoamento dos quadros têcnicos. 

Artigo li 

As características e o alcance das diferentes modalida~ 
des de cooperação em cada _campo, bem como os meios 
de execução, serão definidos em Ajustes Complementa~ 
res a serem acordados pelas Partes. 

Artigo III 

Cada Parte Contratante organizará visitas de estudo 
de funcionários encarregados de definír, formular e exe~ 
cutar os planos e programas de desenvolvimento de seu 
pais, com vistas a conhecer as condições e facilidades 
existentes na outra Parte, nos domínios da cultura, da 
ciência e da técnica. 

Artigo IV 

A cooperação prevista no Artigo I serã estabelecida 
com base nos conhecimentos _adquiridos durante as visi
tas mencionadas no Artigo III, atravês das seguintes mo
dalidades: 

a) intercâmbio de têcnicos;-
b) intercâmbio de informações sobre assuntos de in

teresse comum; 
c) envio de equipamento indispensável à realização 

de projetas específicos, e 
d) formação e aperfeiçoamento profissional nos 

dO-mínlõS niencionados no Artigo I. 

Artigo V 

Os programas e projetas ·de formação e de aperfeiçoa~ 
menta profissional poderão ser implementados através 
do recebimento de bol,sistas e do envio de professores ou 
pessoal técnico qualificado. 

Artigo "VI 

A Parte Contratante que receber os têcnicos e profes
sores mencionados no Artigo V tomará todas as medidas 
necessárias para facilitar sua missão. 
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Artigo VII 

Os meios de financiamento dos programs de coope
ração técnica ou dos projetas específicoS serão -definidos, 
em cada caso, nos Ajustes Complementares pertinentes. 

Artigo VIII 

I. O presente Acordo entiará defiilitiV:úrieDfé ein-Vi
gor na data da troca dos instrumentos de ratificação e te-
rá vigência indefinida. - - -- · 

2. O presente Acordo poderá ser denunciado por 
qualquer das Partes Contratantes. A denÚncia surtifá 
efeito 90 (noventa) dias após a data de recebimento da 
notificação respectiVa. A denUncia não afei<irá os pro
gramas e projetas em execução, a menos que- as Partes 
decidam diversamente. --

Artigo IX 

Qualquer divergência quanto à interpretação e à exe~ 
cução do presente Acordo será esclarecida por via diplo-
mática. , 

Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de outubro de 
t 981, em dois exemplares, nos idiomãs pottuguês e fran
cês, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo GOverno da ReJ)iílbica Ft?derativa do Brasil: Ra
miro SaraiVa Guerreiro. 

Pelo Governo da República do Mali: Alioune Blon
dím Beye. 

Faço saber que o CongresSo Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 19 da Constituição,--e eu,- Nilo -Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 67, DE 1983 

Aprova o texto do Oecreto-lei n9 2.027, de 9 de ju
nho de 1983, que "altera a legislação do imposto de 
renda sobre rendimentos de aplicações financeiras de 
curto prazo, e dá outras providências". 

Art. único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 
2.027, de 9 de junho de 1983, que "altera a legislação do 
imposto de renda sobre rendimentos de aplicações finan
ceiras de curto prazo_, e dá outras providências". 

Senado Federal, 19 de setembro de 1983. ~Nilo Coe
lho, Presidente.' 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos 
termos do art. 55, parágrafo i', da Constítu"íç-:!0, e _eU, 
Nilo Coelho, PreSidente do Sen3.do Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 68, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.034, de 20 de ju
nho de 1983, que "altera os limites do beneficio fiscal 
instituído pelo Decreto-lei p9 1 .358, de 12 de no
Yembro de 1974, e dá outras providências". 

Art. único. E aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.034~ de 20 de junho de I9lB,_qu~."altera os limites do 
beneficio fiscar instit:uído pelo Decreto-lei n9 1.358, de 12 
de novembro de 1974, e dá outras providências. 

Senado Federa!, ! 9 de seteinbro de 1983.- Niiü Cüe-.
lho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da ConstituíÇão, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seào II) 

RESOLUÇÃO N• 336, DE 1983 

Suspende a execução do att. 39 da Lei nl' 1.390, de 
30 de agosto de 1977, do Município de Itaritré, no Es
tado de São Paulo. 

Art. úniç-o. e suspensa, por inconstitu~_ionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Suprelno Tribunal 
Federal, proferida em_ sessão Plenária de 9 de di!zCinbro 
de 1982, nos ~utos do .Recurso Extraordinário n9 95.841-
-o, do_ Estado de_ Sª-o Paul9, a execução do art. 39 da Lei 
n9 1.390, de 30 de-agosto de 1977, doMunicipio de I tara
rê, naquele Estado. 

Senado federal, 19 de setembro de 1983. -Nilo Coe
lho1 Presidente. 

Ata da 155~ Sessão, 
em 19 de setembro de 1983 

l~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Nilo Coelho 
e Almir Pinto 

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

I ris Célia- Fábio Lucena- Odacir Soares -Aloy
sio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Ale
xan~re_Costa- Jo,sé_Sarn_~y --Helvidio Nun~_s_- João 
Lobõ .:..._ Almir Pinto~ Humberto Lucena-- Nilo Coe
lho-:-- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Louri
val Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
Luiz Viana- Moacyr Dalia- Itamar Franco - Bene
dito Ferreira - Henrique Santillo - José Fragelli -
Marcelo Miranda- ÃJvaro Dias - Enéas Faria- Le
noir Vargas - Pedro Simon - OctaVio Cardoso. 

O~SR_. PRESIDENTE (Nilo CoeihoY- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

. Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos tra}:>alhos. 
O Sr. 19-Segetário procederã à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados 

N9 655/83, de 15 de setembro do corrente ano, comu
nicando a aprovação das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 57, de 1983 (n" 5.816/81, na Casa de 
origem), quç, "dispõe sobre o exercício da profissão de 
Economista Domêstico e dá outras providências". (Pro
jeto enviado à sanção em 15-9-83). 

O FI CIOS 

Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dt;ts seguintes pro

_ietos: 

PROJETO DE L!!:l DA CÁMARA N• 123, DE 1983 

_(N9__3_.231/80 •. na_ Casa -de origem) 

:Proíbe ito condutor de veículo de transporte coleti
vo acumular a função de cobrador. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art,_}l' Fica proibido ao __ condutor de veículo de 
transporte coletivo acumular a função de cobrador. 
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Art. 29 A presente lei será disciplinada por regula
mento baixado pelo Poder Executivo, ouvido o _Conse
lho Nacional de Trânsito- CONTRAN, no prazo de 90 
(noventa) dias de sua publicação, dispondo, especial
mente, sobre a competência para fiscalização e aplicação 
de multas. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 124, DE 1983 
(n9 1.385/83, na Casa. de origem) 

Altera dispositivos da Lei Jl9 4.769, de 9 de se
tembro de 1965, que "dispõe sobre o exercício da pro
fissão de Técnico de Administração, e dá outras pro
Yidências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. ]9 da Lei n9 4.769, de 9 de setembro de 

1965, passa a. vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 19 O Grupo da Confederação Nacional. 
das Profissões Liberais, constante do quadro de Ati
vidades e-Profissões, anexo à Consolidação das Leis 
do -r;raba_lho, aprovada pel~ Decreto-lei 119 5.452, de 
J9 de maio de 1943, rica acrescido da Categoria Pro~ 
fissional de- Administrador." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na dta de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965 

Dispõe sobre o exercício da profiSsão de Técnico 
de Administração, e dá outras providências. 

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

sanciono a seguinte Lei. 

Art. 19 O Grupo d8. Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividades 
e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 19 de maio de 
1943, é acrescido da categoria profissional de Técnico de 
Administração~ 

§ 1~> Vetado. 

§ 29 Terão os mesmos direitos e prerrogativas dos 
bacharéis em Administração, para o provimento dos car
gos de Técnico de Administração do Serviço Público Fe
deral os que hajam sido diplomados no exterior, em cur
sos regulares de administração, após a revalidação dos 
diplomas no Ministério da Educação c Cultura, bem 
como ·os que, embora não diplomados, Vetado, ou diplo
mados em outros cursos de ensino superior e médio, con
tem cinco anos, ou mais, de atividades próprias ao cam
po profissional de Técnico de Aduünistração. Vetado. 

Art. 29 A atívidade profissional de Técnico de Ad· 
ministração será exercida, como profissão liberal ou não 
-Vetado, mediante: 

ll) pareceres, relatórios, planos, projetas, arbitragens, 
lªudos, assessoria em geral, chefia intermediáiia, direçãõ 

-superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planeja
mento, implantação, coordenação e controle dos traba
lhos nos campos da adrilinistração, Vetado, como admi
nistração e _seleção _ de pessoal, organização e métodos, 
orçamentos, adm4J.istração de material, administração 
financeira, relaçõé$ pliblicas, administração mercadoló-
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gica, administração d!! produção, relações industriais, 
bem como outros c:ampos em que esses se desdobrem ou 
aos -quais sejam conexo"s; 

c) Vetado. 

Art. 3'í' O exercício da profissão de Técnico de Ad
ministração é privativo: 

a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Em
presas, diplomados no Brasil, em curs_os regulares de en
sino superior, oficüll oficializado ou reconhecido, cujo 
currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Edu
cação, nos termos da Lein'i' 4.024, de 20 de_deUmbro cte 
1961; 

b) dos diplomados no exterior, em cUrsos regulares de 
Administração, após a {êVã.Iidação do diploma no Mi
nistéiio da Educação e C.1,.1ltura,_ bem como dos diploma
dos até à fixação do referido currículo, por curs_os de ba
charelado em Administração, devidamente reconheci
dos; 

c) dos que, embora não diplomados nos termos das 
alíD.eas anterioies, ou diplomados em outros cursos -su
periores e de ensino mêdio ccrntem, Vetado, cinco anos, 
ou mais de atividades próprias no campo profissional de 
Técnico de Administração definido no art, 211 

Parágrafo úniCO. A aplicação deste _fl._rtigo não- prejudi
cará a situação dos que, atê a data da publicação desta 
Lei, ocupem o cargo de TécriicO de Administração, Veta
do, os quais gozarão de todos os -di(eitos e prerrogativas 
estabelecidos neste diploma legal.. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

SEÇAo v 
Da Proteção à Maternidade 

Art. 392. ~ proibido o trabalho da mulher grávida 
no períOd-o de 4 (ciuatr-ofSemanas antes e 8 (oito) sema
nas depOis do parto. 

§ 111 Para os fins previstos neste artigo, o início do 
afastamento da empregada de seu trabalho será determi· 
nado por atestado médico nos termos do art_. 375, o qual 
deverá ser visado pela empresa. 

§ 29 Em casos excepcionais, os períodOs de repousO 
antes e depois do parto poderão ser aumentados de mais 
2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico, na 
forma do§ l"' 

§ 311 Em caso de- partO- ãntecipado, a mulher terá 
sempre direito às 12 (doze) semanas previstas neste arti
go. 

§ 411 Em cãsos excepcionais, mediante atestado mé
dico, na forma do§ 111 é permitido à mulher grávida mu
dar de função. 

.... -............. _ ........... ~_,-----·-···-~·~.·~:-~~~·····-· ---

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis-
lação Social e de Saúde) --

PROJETO DE LEl DA CÁMARA No 126, DE 1983 
(NII 3.657 f80, na Casa de origem) 

• •' • • O • • • • • O O O O> "-'•~ • -~-or+•,-• • +O • O. 00 + -•·••+ ~-~,.._;-,_ 

Considel'!l insalubre a atividade profissional do li
notipista. (À Comissão de Legislação Social) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 125, DE 1983 
(N9 3.632/80, na Casa de origem) 

Altera a redaçào do caput do art. 392 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei nll 5.452, de 111 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 O Caput do art. 392 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943, passa a viger com a seguinte redação: 

.. Art. 392- b proibido o trabalho da mulher 
grávida no período de 6 (seis) semanas antes e 10 
(dez) semanas depois do parto. 

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

:Art. 3'? Revogam-se as disposições em contrário. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei nll 5.452, de 111 de maio 
de 11143. 

TITULO Ill 

Das Normas E~ais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO lU 

Da Proteção do Trabalho da MuJher 

•• o o. o •• o •••• o ••• :.· ...... ·:-· ••••• ~.i*~'."f.õt. o o •••••• 

O Congresso _Nacional decreta: 
Art. I Y Para os efeitos do art. 192 da Com~olidação 

dai; Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n" 
5.452, de 111 de maio de 1943, a atividade profissional de 
linotipía -é Considerada insalubre e classificada em grau 
máximo, ficando assegurado ao traba1hador _ que a 
exerça o direito à percepção do adicional de 40% (qua
renta por cento). 

Art. 29 Esta lei entra em vi~or na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI No 5.452, DE to DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

CONSOLIDAÇÃO-DAS LEIS DO TR_ABALHO 

Art. 189. Serão cOnsideradas atividades ou ope
raçÕJ::S insalubres aquelas que, por sua natureza, con
dições ou métodos de trabalho, exponham os emprega~ 
dos a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tole
rância fixados em razão da natureza e da intensidade do 

_!gente e do tempo de exposição aos seus efeitos." 

. ·Â;~:--192: ~~Ó·;~;r~f~i~- d~ ·t;~b~ih~ ~~~~~~-i~~;~~~~;;: 
lubres, adma dos limites de tolerância estabelecidos pe
lo, Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adi
cional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% 
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário míni
mo da região, segundo se classifiquem nos graus mãxi
mo, rilédio e mhlimo. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Saúde). 

Setembro de 198) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 127, DE 1983 
(n9 4.074/80, na Casa de origem) 

Altera a redaçâo do caput do art. 111 da Lei nll 
6.179, de 11 de dezembro de 1974, que institui o am
paro previdenciário para os m~iores de 70 (setenta) 
anos e para os inválidos. 

O. Congre$SO Nacional decreta: 

Art. 111 O capõt do art. 111 da Lei n~ 6.179, de ll de 
dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

~. "Art. 19 Qs_ maiores de 70 (setenta) anos de 
idade e os inválidos, definitivamente--íil.Cãpacitados 
para o trabalho, que, num ou noutro caso, não 
exerçam atividades remuneradas, não aufiram ren
dimento, sob qualquer forma, superior ao:· valor da 
renda mensal fixada no art. 211 desta lei e não te
nham outro meio de prover o próprio sustento, pas
sam a ser amparados pela Previdência Social, urba
_na ou rural, Conforme o caso, desde qu~ 

-., ........ -.......... -....... -... ; .. . 
-Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de s~~ ~-u-bli-
cação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

LEl No 6.179, DE ll DE DEZEMBRO DE 1974 

Institui amparo previdenciário para maiores de s~ 
tenta anos de idade e para inválidos, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, 
--· Faço- saber ciue ó CongreSso Nacional -decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1"' Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os 
inVãlidos, difinítíviimente incapacitados para o· traba
lho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade re
munerada, não aufiram rendimento, sob qualquer for
ma,- superior ao valor da renda mensal fixada no art. 211, 
não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obri
gat~riamente e não tenham outro meio de prover ao pró
prio sustento, passam a ser amparadas pela Previdência 
Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que: 

I - tenham sido filiados ao regime do lN PS, em qual
quer época, no mínimo por 12 (doze) meses, c-onsecuti
vos ou não, vindo a_ perder a qualidade de segurado; ou 
II- tenham exercido atividade remunerada atual

mente incluíçla no regime do IN:es ou do FUNRURAL, 
mesmo sem filiação à. Previdência Social, no mínimo por 
-s (CinCO) anos, consecutivos ou não; ou ainda; 

III- tenliãni ingressado no regime do lN Ps após 
completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos be
nefícios regulamentares. 

Art. 2Y As pessoas que se enquadram em qualquer 
das situações previstas nos itens I a Ill, do art. 19 terão 
direito a: 
I- renda mensal vitalícia, a cargo do lN PS ou do 

FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da data 
da apresentação do requerimento e igual à metade do 
~J:Ilªio_r sá_lár_lo mínimo vige~te no País, arredondado para 
a Unídade de cruzeirO imediatamente superior, não po

-dendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do 
salário mínimo do local de pagamento; 
II- assistência-médica nos mesmos moldes. da presta

da aos demais beneficiários da Previdência Social urbana 
ou rural, conforme o caso. 

, § 111 A renda mensal de que- trata este artigo não po
derá ser acumulada CQm qualquer tipo de benefício con
cedido pela Previdência Social urbana ou rural, ou por 
outro regime, salvo, na hipótese do item III do art. {9, o 
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pecúlio de que trata o§ 30?do art. 5<~ da Lei n"' 3.807, de26 
de agosto de 1960, na redação dada pelo art. 19 da Lei n'~ 
5.890, de 8 de junho de -1973. 

§ 2'~ Será facultada ·a opção, se··for o caso, pelo- be
neficio da Previdência Social urbana Ou rural, ou de ou
tro regime, a que venha a fazer jus o titular da renda 
mensal. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 128, DE 1983 
(n9 4.013/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada Pelo Decreto-lei nO? 
5.452, de 19 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional décreta: 

Art~ 19 O art. 458 da COnsolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de l'~ de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte§ 3~': 

"Art. 458 
§)o ...................... ~ ....... , __ 

§ 20 ............. ,,,, ............... ~~· 
§ J9 A habitação fornecida pelo condomínio ao 

zelador de edifício não é conSiderada prestaçãO ia 
natura e o percentual correspondente a essa habi
tação, que integra a COmposição do salário míniiD.o 
regional, será somado, para todos os efeitos, ao sa
lário que àquele for pago." -

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DÁS.LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei n' :5.4$2, de 1"' de maio de 

1943) 

TITULO IV 
Do Contrato IDdividual do Trabalho 

CAPITULO II 
Da Remuneraçio 

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, 
compreende-se no salário, paia todOs os efeitoS "leSais, a 
alimentação, habitação, vestuârio-ôu outras pi-estações 
in natura que a empresa, por força do -contrato ou do 
costume, fornecer habitualrriente ao- effipreg8.do. Em 
caso algum será permitido o pagamento com bebidas al
coólicas ou drogas nocivas. 

§ l9 Os valores atribuídos às prestações in natura de
verão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em 
cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes 
do salário mínimo. 

§- 29 Não serão considerados como salário, para os 
efeitos previstos rieste -artigo, os vestuários, equipãmen
tos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utili:: 
zados no local de trabalho, para a prestação dos respecti
vos serviços. 

(À Comissão de Legislação Sociã/) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 129, DE !983 
(n9 121/83, na Casa de origem) 

_--= Dá no!a redaÇâ:O ao inciso r" do a ri. 22 da Lei 09 
6.448, de" Jl- de outubro de 1977, que dispõe Sobre a 
organização política e administrativa dos Municípios 
dos Territórios Federais, e dá outras providências. 

O ·con8:resso· Nacional decreta: 

Art. _ 19 O inciso I d~ arf 22 da Lei n9 6.44-8, de -11 de 
outubro de 1977, passa a vigorar com a segUiiite redaçào: 

"Art. 22 
-- I -eleger, bienalmente, sua Mesa. bem como 

destituí-la, na forma regimeiltiil;-

Art. 29 Os mandatos dos atllais membros das Mesas 
Executivas das Câmaras Municipais dos Municípios dos 
Territórios FCderai_s terã'! a duração de 2 (dois) ª-nos. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua -publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

l-EI No 6.448, DE I I DE OUTUBRO DE 1977 

Dispõe sobre a organização política e administrati
va dos Municípios dos Território-' Federais, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República: 

Faca saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguínte Lei: 

TITULO I 

Da Organização Municipal 

CAP!TU LO lli 

Da Organização Politica do Munidplo 

Juros 
Prazo 

Taxa Periodicidade 
de pagamento 

2a5 9% iLa_ se_m_estial 
.. 

anos 
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SEÇÃO I 

Da Câmara Municipal 

.Art. 22 Compete privativamente à Câmara: 
I- eleger, anualmente, sua Mesa, bem como destitui

la, na ft;>rma regimental; .. ,•. ; .~·; ·-· . ~ ... "; . _;~ . ~ -. ~~ -. ~ ~ . ; .. --. \ ---: .. ~· ~. . . ., 

;·." •• • _,-.-<:.;-+, •'· ~~- ~ ;- ;-;·;;z ..... ~- ••• -.- •• - .~ ••••••. , • r-•.• -_.. 

(À ComisSão de ConstituiÇão e justiça) 

PARECE~ES 

PARECERES Nos 788 E 789, DE 1983 

_ . l' ARECER No 788, DE 1983 

Da Comissio de ~Economia, sobre a Mensagem n' 
156, de 1983 (n9 279/83 -na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede
ral, seja autorizado o Govemo do Estado do Rio 
Grande do Sul ii_ÇOntratar operação- de crédito nova
lor de CrS 12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecen
tos e quarenta e dois milhõs, oitenta e sete mil, qui
nhentos e trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove cen
tavos) o montante de sua divida aJDsolidada interna. 

Relator: Senador Josf FrageDi 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Se
nhor Presidente da República propõe ao Senado Federal 

_seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido 
no item IV do art. i9 daRes. n9 62, de 1975, modificada 
pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do Senado Fede
ral, de modo a permitir o registro de uma emissão de 
3.550.683 Obrigações do Tesouro do Estado .do Rio 

". _9r~nde do _Sul- Tipo Reajustáyel (ORTE- RS), equi
valente a CrS 12.742.0&7.53429 (doze bilhões, setecentos 
e quarenta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos 
e trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos) -
considerado o valor do titulo de Cr$ 3.588,63, vigente em 
abril de 1983 - com os recursos destinados a investi~ 
mentes agrícolas, naquele Estado. 

2. As condições da operação são as seguintes: 

"a) quantidade: 3.550.683 ORTE- RS, equiva
lentes, ao valor nominal reajustado para o mês de 
abriif83 (CrS 3.588,61), a Cr$ lz:742.087.534,29; 

b) características dos títulos: 

Correção Modalidade Numeração dos 
_Monetária Cettificados 

(1) (2) 

mensal p A partir de 
001 

- - (l) = idêntica à das Obrigações: do Tesouro Nacional- Tipo Reajustável (ORTN); 
(2) = P = ao portador. 

c)-CrCiilOgr:ama de colocação C -Vencimento: 

Colocaçio Vencimento Quantidade 
Set/83 Setf88 3.550.683 

_d) forma de colocação: através de ofertas p6bli
cas, nos termos da Resolução n9 565, de20-9-79 des
te Banco Centnil; 
- é) autoriZação legislativa: Decreto n9 3f.l22, de 

15-3-83." 

-- 3: _ Tendo em vista as disposições contidas no artigo 
29 da Res. n'~ 62, de 1975, com as alterações introduzidas 
pela Res. n9 93, de 1976, a dívida consolidada interna in
traHm_ite do Estado do Rio Grande do Sul, em função da 
sua r~ita líquida realizada em 1982 (CrS 302.249",9 mi
lhões), devidamente corrigida até a éppca do exame 
(índice de_correção de abril= 1,3129), resultando o valor 
de Cr$ 39.6..823. milhões, deveria conter-se nos seguintes 
parâmetros: 
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I - montante global 
II - crescimento real anual 
III- dispêndio anual mâximo 
IV - responsabilidade por títulos 

DIÁRIO.DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Cr$ 277~776,7 milhões; 
Cr$ 79.364,8 milhões; 
Cr$ 59 523,6 mi1hõe~ 

Cr$ 13.~.8§8,4 m_~Ihões: 

4. Assim, para que possa ser efetivada a emissão de títulos pretendida, haverá necessidade de autorização 
do Senado Federal, pois, antes da realização da operação sob exame, o endividamento consolidado interno doEs
tado do Rio Grànde do Sul já extrapola o teta fiXil.dQpelo item IV do art. 2º daRes. n9 62, de 1975 (posição em 30-
4-83), COnforme r"es'urilo abaiXo: -

· - -posição em: 

30-4-83 
"óperação em 

exame 
Posterior à erõissão 

de títulos 

I- Montante global 
II - CfesCiineiitO real 

III - Dispêri.diO anual 
IV- Responsabilidade por títulos 

5. Com a operação em exame (Cri 12.742,1 mi~ 
lhões), todos os dernai.s itens ficariam conlidos n_os lirni~ 
tes fixados pelo art. 29 daRes. n~" _62, de 1975, modificada 
pela Res. n~' 93, de 1976. -

6. O parecer -do Banco Central do Brasil esclarece 
que, após autoriZada a elevação referida, .. sejam os res~ 
pectivos papéis custodiados no Sistema- EsPecià.l de Li~ 
quidação e Custódia (SELIC), à ordem d9 Banco Cen
tral do Brasil (SELJC), pe!rriitirido-se, etri ·cãráter-eicep~ 
cional, sua utilização Como lastro de aplicações nnancei~ 
ras de entidades estadu_:iis, s9 podendo serem colocadas 
no mercado, através de ofertas públicas, mediante prévia 
autorização do Departàmento de Operação com Títulos 
e Valores Mobiliários (DEMOB), deste ÓrgãO~ Cm 
função das metas da política monetária e das c_otidições 
vigentes no mercado financeirO". 

7. Foram anexados ao processo; 
a) parecer do Con_&elho Monetário Nacional, favorá

vel; 
b) parecer da DiretCiria do Bancq_ Çengal do Brasil, 

favorável; 

c) mapas demonstrativos da situação atual do endivi
damento consolidado interno; 

d) mapa de controle das operações da dívida c_pnsoli
dada interna; e 

e) Decreto n~> 31.222, de 15 de março de 1983, autori~ 
zando a operação em exame. 

8. Atendidas as exigências contidas nas normas- Vi~ 

gentes e no Regimento Interno do Senado Federal, con~ 
cluímos pelo atendimento do pleito em exame, apresen
tando, para tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 103, DE 1983 ~ 

Autoriza o Governo do Estlldo do Rio Grande do 
Sul, a elevar em Cr$ 12.742.087.534,29 (doze bi
lhões, setecentos e quarenta e dois milhões, oitenta e 
sete mil, quinhentos e trinta e quatro cruzeiros e vinte 
e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal reso!ve: 

Art. 1~> ~ o Governo do Estado do .Rio Grande do 
Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido no item IV do art. 29 da Resoluçã-o n~> 62, de 
28 de outubro de 1975, modificada pela Resoluçãon~>93, 
de 11 de Qutubro de 19J6, ambas do Senado Federal, de 

218.317,6 
1~.080,7 

57.523,2 
166.069,1 

12.742,1 
12.742,1 
L\46,8 

.12.742,1 

231.059,7 
27.822,8 
58.670,0 

178.811,2 

ffiodo a permitir o registro de uma emissão de 3.550.683 
(lt~!i_milhõ~, qui_nhe_ntos e _cinqílenta t:nil, s~iscentos e oi
tenta e três) Obrigações do Tesouro do Estado do Rio 
Orande do ~ui- Tipo_!~-~i~stável_(9RTE-:-:_ RS), equi
valente a CrS 12.742.Q87.537,29 (doze bilhões, setecentos 
e quarenta e dois milhões1 oitenta e sete mil, quinhentos 
e trinta e sete cruzeiros e vinte e nove centavos)- cQnsi
derado o valor nominal do título de Cri 3.588,63 (três 
mil, quinhentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três 
centavos), vigente em abril de 1983, cujos recursos são 
destinados a investimentos no setor agrfccila naquele Es
tado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo: 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor -na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões,-31 de agosto de 1983.- Roberto 
Ca[llpos, Presidente - Jo~ Fragelll, Relator - Alfonso 
Camargo- Gabriel Hermes- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco. 

PARECER N• 789, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 103, de 1983, da Comissio 
de Economia, que "autoriza o Governo do Estadl) do 
Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 
12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quaren
ta e dois núlhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trin
ta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada Interna". 

Relator: Senador Carlos Chiarelli 

Através-de Mensagem presidencial, submete-se ao- ve
redito desta Casa Legislativa pleito do Gõverno do Esta
do do Rio Grande do Sul, no sentido _de que seja tempo
rariamente elevado o parâmetro estabelecido no item IV 
do art. 2~> da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de n9 93, de 11 de novembro de 1976, 
ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro 
de uma em-isSão de 3.550.683 Obrigações do Tesouro do 
Estado dQ Rio Grande do Su_l, equivalentes a Cr$ 
l2.742.08"7.~34,29- valor vis;ent~ -em ab~il ~e 1983. 

A matériã teve tramitação normal e rotineira, sendo 
acompanhada de toda a documentação indispensável, 
vindo a este Senado Federal mediante Mensagem pró~ 
pria do Senhor Presidente da República, à qual estão 
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anexadas documento_s específicos firmados pelO Senhor 
Ministro Chefe da Casa CiviJ, Ministro da Fa):enda e 
Resolução do Banco Central do Brasil, tudo plenamente 
.cciitcorde_ com o pleito do Governo do Estado do Rio 
Grãnde_do Siil. 

Em bem fundamentado Parecer, da lavra do eminente 
Senador Josê Fragelli, conclui a Comissão de Economia 
do Senado Federal por apresentar Projeto de Resolução 
que "autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, a elevar em CrS: 12.742.087.534,29 (doze bilhões, se
tecentos e quarenta e dois rqil!:tões, oitenta e sete mil, 
qUinhentos e~ trinla e quatro cruzeiros e vinte e nove cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada interna". 

cu·mpre·salientar que a douta Cõnlissão de Economia 
levou em consideração ao áprovar o pleito, que este está 
devidamente instruido, ao qual vêm acostados pareceres 
têCó.icos do Conselho Monetário Nacional, da Diretoria 
do Banco Central do Brasil, Mapas demQnstrativos da 
situação atual do eridividamento consolidado interno, 
Mapa de controle das operações da dívida consolidada 
interna e cópia do Decreto nQ 31.222, de 15 de março de 
1.9.83, autorizando a _op~ração ~m exame, todos favorâ
veis à solicitação. 

Não logramos, desta forma, localizar nenhuma norma 
ou disposição constitucional que impunha restrição ao 
que solicita o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sendo_ ~ssirn, nosso parecer é pela aprovação do pleito 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos ter
mos do PrOjeto de Resolu.ção apresentado pela Douta 
ComisSão de Economia deste Senado F~~r_al. 

Saia da Comissâo, 14 de setembro de 1983._-MurUo 
Badar6, Presidente- Carlos Chiarelli, Relator
Aderbal Jurema- -Pedro Simon- Octávio Cardoso
Hélio Gueiros- José Fragelli- Passos Pôrto
Guilherme Palmeira. 

PARECER N• 790, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n~' 48, de 1983 (nl' 5.019-B, 
de 1981, na origem), que "dispõe sobre a criação do 
Tribunal Regional do Trabalho da 13'- Região, com 
sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e dli. outras 
providências". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira. 

O Projeto sob exame, originário da egrégia Câmara 
dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Octacílio 
Queiroz, dispõe sobre a criação de um. Tribunal Regia~ 
nat do Traóalho e de-Juntas de_ Conciliação e Julgamento 
no Estado da Paraíba. 

2. Na Justificação, diz o Autor: "Cremos, fazendo 
coro com a grande maioria de todos quantos militam no 
foro paraibano, que não é mais admissível continue a 
Justiça do Trabalho que atua no Estado atrelado à 6• 
Região, cUja- sede é em Recire: Estado de Pernambuco. 
Tal situação emperra e congestiona os frabalhos da Jus
tiça do Trabalho na Paraíba, prejudicando enormemente 
aS partes, especialmente, é claro; os trabalhadores, cujas 
re.c!Wnações sUbmetidas à Justiça especializada são solu
ciOnadas em prazos muito morosos, causando-lhes pre
J!lízos de mor1ta". 

Vem o -ProjetO a esta Comissão em virtude di requeri
mento de audiência formulado pela dOuta Com.issãõ de 

_ ~gis)açã<? Social, que pede pronunciamento a resPeito 
de sua constitucionalidade, sobre a qual levanta dúvidas. 

1:: de se observar que, enquanto o art. l~> autoriza o Po
der Executivo a criar o Tribunal Regional do Trabalho, 
o art. _31' do Projeto cria três Juntas de Conciliaçã-o e Jul .. 
gamento na nova Região. 

O Art. 4~> do Projeto reza que .. a instalação dos órgãos 
dã_IuStiÇã: do Trabalho criados por esta lei é subordinada 
à ·pr€Vhi -co-n·SigÔã.çâo, rio Orçamento da União, das do
tações necessárias, assim com à criação dos cargos, 
JunÇões e empregos indispensáveis ao seu funcionamen .. 
to, por iniciativa exclusiva do Poder Executivo~·. 
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Apesar da fórmula destinada a contornar o disposto 
no item II do art. 57 da Constituição; ê evidente qUe os 
dispositivos do Projeto, a pretenderem alguma efetivída
de da hipotética futura lei; iinplicarão em aumento da 
despesa pública, o que se choca com a norma constitu
cional referida. 

A menos que se instituam normas destituídas de qual
quer possibilidades de eficâcia, o que seria uma inutilida
de e, pois, uma injuridicidade. 

Além dis:m, a Lei n~' 8.630/70estabeleceem seu art.l'l':
... ã criação da Junta de Conciliação e Julgamento está 
condicionada à existência n:i baSe territorial prevista 
para sua jurisdição, de mais de 12 mil empregados e o 
ajuizamento, durante três anos consecutivos de, pelo me
nos duzentos e quarenta reclamações anuais". Dispõe, 
por seu turno, o art. 2~': "as propostas de criação de no~ 
vas Juntas serão encaminhadas à Presidência do Tribu .. 
nal Superior do Trabalho, que se pronunciará sobre a 
sua necessidade, de acordo com os critérios adotados 
nesta Lei". 

Ora, existindo tais pré-requisitos legais, não pode um 
projeto de lei criar Juntas sem que _eles sejam preenchi# 
dos ou previamente alterados ou revogados, sob pena de 
quebra de sistemática e, pois; de injuridicidade. -

3. _Ante o exposto, opina-mos pela rejeição do Proje--
to, por inconstitucional e injurídic?-· _ _ _., . 

Sala da Comissão, 14 de setembro- de 1983~- MurU.o · 
Badaró, Presidente - Guüherme Palmeira, Relator -
Passos Pôrto- Octál'io Cardoso -JOSé- ilnáclo

Helvídio Nunes - José Fragelti - Odaclr Soares
Aderbal Jurema. 

PARECERES N's 791 E 792, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legisladl'o n'i' 10, de 
1983 (n'i' 7-B, de 1983-CD), que .-aprova o texto do 
Acordo de Cooperaçio Cultural e Educacional entre o 
Governo da Repúblie2J Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Iraque, condufdo em Brasília, 
a :2:5 de março de 1982". 

PARECER N• 791, DE 1983 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador VirgOio Tál'ora 

Atendendo ao preceituado na Co-nstituição federal, 
em seu artigo 44, item 1, o Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca envia ao Congresso -NiCional, acompanhado de Ex~ 
posição de Motivos d.o Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação· 
Cultural e Educacional entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Ira
que, concluído em Brasília, a 25 _de março de 1982. 

O ato internacional em pauta ressalta o desejo de se es~ 
treitar os laços de arnizade existentes entre os dois países 
e o de desenvolver suas relações por meio de cooperação 
cultural, educacional e científica, e estabelecer as bases 
para essa cooperação. 

Assim, ambos os Estados -"esforçar-se-ãÕ para facili~ 
tar o intercâmbio de publicações culturais e educacionais 
e a realização de exposições de livros; estimular a coope~ 
ração entre as bibliotecas nacionais, por meio do inter
câmbio de Hvros, boletins e periódicos; trocar infor
maçõ~s e experiências relacionadas com a Preservação de 
arquivos e de documentos históricos e, finalmente, esta
belecer um centro cultural em Cada pafs". 

Dispõe, ainda, o preseÍlte AcOrdo sobre o esforço das 
partes contratantes para apQi~~ ~isitas de equipes espor
tivas amadoras e organiza~P d_~)ogos entre as mesmas; 
intercâmbio de grupos espói:f:i'vos Ç desportivos para trei~ 
namento no outro país; intérCáinbi~- de visitas de pessoal 
técnico para observar o treib<t(ll.~iito e desenvolvimento 
ocorridos em atividades espofíiV~. 

No âmbito desta Comissão, nada encontramos que 
possa ser oposto ao presente Acordo. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legisla_tivo-o~' IO, de I983, na forma como se en~ 
cortfra. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1983. -LuizVIa
na, Presidente - Virgílio Távora, Relator - Amaral 

- Peixoto ~Nelson Carneiro- Lourivai Baptista- João 
Calmoõ - Saldanha Derzi - Roberto Campos -Marco 
Maciel- Lomanto Júnior- Itamar Franco, com res
trições - Pedro Simon. 

PARECER N• 792, DE 1983 

Da Comissão de Educação e Cultura. 

Relator: Senador João Calmon 

No dia 25 de marÇp de !982, Brasil e Iraque con~ 
clufram, etn Brasília, o Acordo de Cooperação Cultural 
e Educacional cujo texto é, agora, submetido ao exame 
deste Órgão TécniCo. _ _ _ 

A matéria foi encaminhada ao Congresso Nacional 
pOr meÕsãgem do P~esidente da República, trazendo ex~ 

- posição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, 
---~~-e aSsiríalª_:_ - · . - . 

'.'0. _objetiv? bás_ico do Acordo é_ o Cs"tímulo ao' in~ 
iercãmbio cultural e educacional entre as Partes, 
por meio da mútua concessão de bolsas de estudo, 
d.o intercâmbio de professores e técnicos e conferen
~;:istas. Dispõe, ainda, o instrumento, sobre a reali~ 
zação de exposições artísticas e sobre a cooperação 
nos domínios da arqueologia e preservação de docu
mentos históricos". 

Como se verifica, o aio internaclonal ''visa a criar ins~ 
trumentos capazes de disciplinar e orientar a Cooperação 
entre o Brasil e o Iraque nos domínioS cultural e educa
cional", com a troca. de experiências entre professores, 
cientistas, peritos e técnicos. 

É previsto o encorajamento do intercâmbio de estu~ 
dantes de cursos técnicos, de graduação e de pós
graduação, aos quaís serão oferecidas facilidades, na me

-di da de suas respectivas possibilidades e de acordo com 
as leis e regulamentos de cada país. 

A permuta de experiência abrange dos sistemas de rnê~ 
todos tradicionais e não~tra.dicionais ao material didáti~ 
cÕ~ cui_ifc:M_tQS e recursos audiovisuais. 

_O _a:_rtigo VII preconiza Csforço para: a) facilitar o in~ 
tercâmb!o de publicaçõe_s culturais e educacionais e a 
realização de exposições de livrosi b) estimular a coope,. 
.r3çã0 entfe as bibliotecas ~acionais de ambos os países, 
por meio de intercâmbio de livros, boletins e periódicos; 
c) trocar informações e experiências relaciOnadas com a 
preservação de arquivos e de documentos históricos; 
d) estabelecer um centro cultural em cada país. 

Já o artigo XIII estabelece esforço mútuo para apoiar: 
a) visitas de equipes esportivas amadoras e organização 
de jogos entre as mesmas; b) intercâmbio de grupos es~ 
portivos e desportistas para treinamento no outro país; 

_c} intercâmbio de visitas de pessoal técnico para obser~ 
varo treinamento e desenvolvimento_ ocorridos em ativi~ 
dades esportivas. 

Para assegurar a implementação ordenada pelo acor~ 
dô-, foi criada-uma Comissão Mista composta de repre
sentantes das partes, e que terá a seu cargo as seguintes 
tarefas, conforme o artigo XVI: 

1 - .acompanh~r a execução _do presente Acordo e 
W~~?_r_~~~i_da_s_ ~~~9,_~ad_~_s _pa!a_ _supera_~ _as __ dmc:ul~I!.4C?_S_ 
qUe porvCntUia surJarri durante a -referida eXecução; 

2 - sub~etei aos respectivos Governos propostas vi~ 
sando a melhorar e expandir as relações culturais, educa~ 
cionais e científicas entre os dois países; 

3- elaborar programas de intercâmbio cultural, edu~ 
cacional e científico. 

A presente proposição foi aprovada pelas Comissões e 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Da mesma for~ 
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ma, a douta ComÍssão dC Relações Exteriores desta Casa 
manifestou~se favoravelmente. 

Do ponto de vista desta Comissão, o ato internacional 
em estudo merece apla\lsos. O Brasil tem muito a ofere
cer ao Iraque, no setor educacional; por outro lado, este 
país árabe possui grande acervo, no setor, e pode colocá~ 
lo à disposição de nossos professores, cientistas, técriicos 
e estudantes_. 

Por isso mesmo, o Acordo em apreço atende plena
mente às Partes Contratantes . 

Opinamos, pois, pela aprovação do presente projeto 
de decreto legislativo. 

Sala da Comissão; 15 de setembro de 1983. -Aderbal 
·Jurema, Presidente, eventual - Joio Calmon, Relator 
-Passos Pôrto - Octávio Catrdoso - Eunice Michiles. 

PARECERES N•s 793, 794 e 795, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 4, de 
1983 (PDL n~ 117-B, de 1982~CD), que "aprova o 
texto do Acordo entre o_ Governo da República Fede

. rativa do Brasil e o Governo di República Argelina 
Democrática e Popular paara a Criação de uma Co
missão Mista Brasileiro~Argelina, concluído em 
Brasília, a 3 de julho de 1981". 

PARECER N~' 793, DE f983, 
Da Comissão de Re1ações Exteriores 

RefãtOI-: Sena-dor Roberto Campos. 

No desejo de consolidar os Jaços de amizade e solida~ 
riedade que os unem, Brasil e Argélia decidiram instituir 
uma Comissão Mista qu~, no interesse comum, defina a 
orientação a seguir no tocante à cooperação: 

a) econômica nos campos da indústria, das minas e e
nergia convencional, dos transportes, das comunicações 
e das relações postais; 

b) HidráuÚca" e agricultura; 
c) de intercâmbio comercial; 
d) de relações financêíras; 
e) cultural nos campos da informação, de ensino e da 

formação profissional, da juventude e dos esportes, da 
saúde _públic"ã, do meio ambiente e da indústria do turis
mo e hoteleira; 

f} -científica, teCnológica e têcnica por meio, dentre 
outras modalidades, da consulta e intercâmbio de expe~ 
riências- e de peritos nos setores de atividades que apte
sentem interesses comuns; 

g) no campo da pesquisa e da exploração de novas 
fontes de energia. 

Para tanto, os governos brasileiro e argelino con~ 
clulram, em Brasília, no dia 3 de julho dd98l, o Acordo 

· para a Criação de uma Comissão- Mista Brasileiro
Argelina para a Cooperação Econômica, Comercial, 
Cientifica~ Ti:c~oló8ica, TéCriica e Cultural, cujo texto é, 
agora, subrnetído a este Órgão Técnico do Senado Fede~ 
ral. 

O ató internacional em exame atribui, à referida Co-
missãci Mista, competência para "resolver os problemas 
que possam surgir da aplicação dos Acordos e Ajustes 
concluídos ou a concluir entre os dois países, nos campos 
comercial, econômico, financeiro, científico, tecnológico 
e técnico, no que respeita à situação dos nacionais que se 
deslocam de um País a outro, e de seus respectivos 
bens." 

"Pelo menos uma sessão a cada dois anos deverá reali
zar o órgão criado pelo presente Acordo~ Os encontros 
serão, alternadamente, em Brasília e em Argel, devendo 
a delegação de cada País ser chefiada por personalidade 
de nível ministerial e constituída por membros designa
dos pelos respectivos governos." 

"A agenda de cada sessão será. definida por via deplo
máticii, com antecedência de um mês da abertura da reuM 
nião, cujas decisões e conclusões serão consignadas em 
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atas ou_ trocas de ca~:tas, ou em convênios, ajustes e pro;. 
tocolos, conforme o caso," 

"O Acordo tem vigência de cinco anos, prorrogâvel 
por igual período. Poderá, no enta11to, ser ~edificado ou 
encerrado, caso um_a das Partes Contratantes exprima tal 
interesse por escrito, com antecedência de seis meses." 

Evidente se torna a necessidade de acordos de tal por~ 
te, para o Brasil. O ato_ internacional em exame permitirá 
relacionamento mais estreito entre nosso País e a Ar~ 
gélia, em amplo elenco de setores. 

Opinamos, porlailtci, pela aprovação do presente pro
jeto de decreto legislativo. 

Sala da Comissão, 29 de junho de i983. --Luiz Viana 
.Presidente- Roberto Calhpos Relator- Guilhenne Pal
meira - José Fragelli- lourival Baptista - Martins Fi
lho - Virgfiio TávQra -João Calmon -Gastão Müller. 

PARECER N• 794, DE 1983. 

Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Benedito Ferreira 
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legíslatí

vo n"' 4, de 1983, QUe aprOVa -6-texto do Acorclo <;ntre o 
Goveyno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democ-rática e Popular para a 
criação de uma Comjs_$~o _Mista BJ;:asileiro-Argelina, 
concluído em Brasília,_a 3 dejulhQ_de 1'981. 

A matéría tem origi::ih na Mensagem Presidencial n9 
432, de 1981, onde atendendo ao preceituado na Consti
tuição Federal, submete à aprovação do Congresso_ Na
cional para que possa promover a sua ratific~ção. 

Na Exposição de MotivOs que acompanha a aludida 
Mensagem, o Senhor MiniStro de Estado das Relações 
Exteriores esclarece que "a visita do Ministro Ialâ sim
bolizou o revigofamentO- dó- diâlogo Brasil-Argelina -
prejudicado nos anos anteriores, pelas repercussões de 
contenciosos de natureza comercial- e reforçou as ba
ses da cooperação bilate~:al em diversos campos. 

No âmbito da competência regirriental desta ComissãO 
e no exame do texto ora acordado, verifica-se a grande 
consolidação desses laços com a efetiva criação da Co
missão Mista, priOi:íjiã:lfrú~nfe-pela sua participação no 
campo da cooperação econômica na âreã indUStrial, das 
minas e energia, dos transportes, das comunicações e no 
intercâmbio comercial e suas implicações financeiras. 

Nada encontrando que possa obstaculizar a vontade 
manifestada por ambQS os Estados, somos pela apro
vação do àcordo, na forma como se encontra no Projeto 
de Decreto Legislativo D"' 4, de 1983. 

Sala das Comissões, lO de agosto de 1983.- Roberto 
Campos Presidente- Benedito Ferreira Relator~ Alba
no Franco,- Gabriel Hermes- Afonso Camargo- Fá
bio Lucena - José Fragelli. 

Da Conlissão de Edu.caçilo e Cultura 

Relator: Sen~dQl.Octá"io CardoSO: 

Chega a esta Comissão, para os fins regimentais, O teX
to do Acordo para a criação de uil\a·.ec~fníssão Mista 
Brasileiro-Argelina, ·éOn~luído em Br&.Sília, .a 3 d~ julho 
de 1981. 

A matéria é acompanhada de ExpoSição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
na qual esclarece que a Argélia lança-se atualmente a 
ambicioso programa de desenvolvimento1 facultado por 
uma sólida situação econômica, e procura privilegiar seu 
relacionamento clin países -dO. Terceiro Mundo, em ~s ... 
peci.al os que, como o :Brasil, dispõem de condições:m~
\erfais e técnicas para: atender muitas das -;suas necesSid~
des. 

Assim, o Acordo para a criação da Comissão Mista, 
bem -como os demais instrumentos bilaterais assinados, 
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representam impOrtantes marcos econômicos e políticos 
para as relaçÕes Brasil-Argélia. O ãcordo visa a criar me
canismos de acompanhamento e supervisão das ativida
des bilaterais nos campo_s da cooperação econômica, in
tercãnibio coriietcial e da cooperação cultural, científica 
e tecnológica, provendo reuniões_ alternadas em Brasília 
e Argel, pelo menos a cada dois anos, da ComiSsão Mis
fa-: sem prejuízo de sua convocação em sessão extrao!di
p.âria, sempre que as Partes asSim o decidirem. 

Na ariãtise do teXto encontramos diversos itens que di
zem respeito aOs interesses desta Comissão, onde são r~
saltadas a cooperação cultural nos campos da infor
mação, do ensino e da formação profissioDal, da juven
tude e dos espoifeS~ da saüde pública, do meio ambiente 
e da indústria do turismo e· hotelaria. 

No âmbito da competência de exame desta Comi5:são, 
nada encontramos que possa ser oposto à matériã; pelo 
contrário, somos pela sua aprovação na forma como se 
encontra no presente Projeto de Decreto Legislativo n"' 4, 
de 1983. 

Sala das Comissões,\], de\11 de 1983. -João Calmou, 
Presidente - Octávio Cardoso, Relator - Aderbal Jure
ma - Passos Pôrto - Eunice Michiles. 

l'ARJ;;CERES N•S 796 e 797, de 1983 

PARECER N• 796, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem II"' 
134, de 1983 (n~' 23~/83 --na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede
ral seja autorizado o Governo do &tado de São Paulo 
a elevar em CrS 1.058.394.126,00 (um bilhilo, cin
quenta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro 
mil, cento e vinte e seis cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Severo Gomes. 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, iterri VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja o Governo do Estado de 
São Paulo autorizado a elevar em Cr$ 1.058.39-4.126,00 
(um bilhão, cinqUenta e oito milhões, trezentos e noven
ta e quatro mil, cento e vinte e seis cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fun de que possa 
conú·atar empréstimo jurito à CaiXa Económica Federal, 
esta na qualidad~ de agente financeiro do Fundo de A
poio ao Desenvolvimento Social (FAS), valor correspon
dente a 441.264,15 ORTN s, considerado o valor nominal 
da ORTN de CrS 2.398,55, em outubro/82. 

2. Características da operação 

•lA- Valor: Cr$ 1.058.394.126,00 (correspon
dente a 441.264,15 ORTNs. de Cr$ 2.39&,55 em ou
tubro/82); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 120 meses; 
C- Encargos: 
i -juros de 6% a.a.; 
2- correção monetâria: 80% do índice de va

riação trimestral da ORTN; 
D -Garantia: Fiança do Banco do Estado de 

São Paulo Sf A; 
E- Destinação dos recursos: implantação de pe

nitenciâria em São José dos Campos (SP)." 

3. _.Segundo o parecer apresentado pelo Órgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é viável econô
mica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Lei Orçamentâria autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM ri.9 030/83) do Senhor 

Miriistro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi-
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dente da Repóblica, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestoU-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme g art. 2~ 
da Resolução n~" 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento de Operações com Títulos e Valores Mobiliãrios, 
favorâvel a_o pleito. 

5, Considerado todo o endividamento da referida 
entidade (intra+extralimite+oPeração sob exame), 
verifica-se que· seria ultrapassado a tetQ que lhe fcii fixa
do pelo item III do art. 2~> da Resolução n9 62, de 1975. 

6. Trata-se., entretanto, de uma operação extralimite 
a quC por forrrÍa das disposições contidas no art. 2"' da 
ReSolução n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limi_~ 
tes (itens I, IT e 111) fixados no art. 2"' da Resolução nQ 62, 
de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os re
CurSos-:a sefem repãssados provêm do Fundo de Apoio 
aci Desenvolvimento Social- FAS. 

7. Além da caracteristica da operação - extralimite 
--- _e segundo cor:tclusão do Departamento da Dívida 
Pública, a assunção do -compromisso sob exame não de
verá acarretar maiores pressões na execução orçamenw 
târia dos próxiriiãs exercícios. 

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e às 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento da presente mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO~ DE RESOLUÇÃO N' 104, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ele
varem Cr$ 1.058.394.126,00 (um bilhão, cinqüênta e 
oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e 
vinte e seis cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1"' E o Governo do Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, ~utorizado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
1.058.394.126,00 (um bilhão, cinqUênta e oito milhões, 
trezentos e ii_õVenta e quatro mil, cento e vinte e seis cru
zeiros), correspondentes a 441.264,15 ORTNs de Cr$ 
2.398,55, vigente em outubro/82, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Eco~ 
nômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
com fiança a ser prestada pelo Banco do Estado_ de São 
Paulo S/ A., destinado à implantação de penitenciâria 
em São José dos Campos (SP), obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala da ComiSsão, 18 de agosto de 1983.- Gabriel 
HernlCS, PreSidente eventual - Severo Gomes, Relator 
-· Luiz Cavalcante- Marcon~~~Q.adelha- Pedrq,Sf~ 
mon - Fernando Henrique Catdoso. 

PARECER N• 797, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e _Justiça, sobre o 
Projeto de Resólóçio n9 104, de 1983, da Comissão 
de Economiak'.~'~toriza o Governo do Estado de 
São Paulo a élc;:trs~l',dn Cr$1.058.394.126,00 (um bi
lhão, cinqüenta e· bho milhões, trezentos e noventa e 
quatro mil, cento e vinte e seis cruzeiros) o montante 
de suas dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Odacir Soares 

A ComiSsão de Economia apresenta projeto de reso
lUção que, na form~· do artigo ]Y, autoriza "o governo do 
Estado de-São Pa'ijló~os termos do art. 2"' da Resolução 
n9 93, de 11 de outú'btJ:) de 1976, do Senado Federal, a e· 
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levar o montante de sua dívida consolidada interna em 
Cr$ 1.058.394.126,00 (um CiUião, Clrlqaenta e oito nlí
lhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e 
seis cruzeiros) correspondentes a 441.264,15 ORTNs de 
CrS 2.398,55 vigentes em oUtubro- de 1982, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na q1iàlidade de agente 
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, com fiança a ser preStada pelo.B8nCO dO. Es
tado de São Paulo S.A., destinado à inl'plantação de pe
nitenciária em-São José dos Campos (SP), obedecidas ãs 
condições admitidas pelo Banco Central, no respectiVo 
processo". 

2. Enquadra-se a _operação ao dispostõ no art. 29 da 
Resolução n9 93, de l976raJte!-Ou- a ResOhJc;ão n9 62, de 
1975), pois os recursOS serão -proVeníentCS dO Banco Na~· 
cional da Habitação- BNH, e, dessa forma, considera-
da extra!itnite. -- - -

3. _ No processo, encontram-se os seguintes documen-
tos e referências principais: ~ · 

a) Lei Orçamentãria autorizadOra·· d3 operação; 
b) Exp-osição de Motivos (EM n9 030/83) dO Senhor 

Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netãrio Nacional, ao apreciar a proposta; manifestou-se 
favoravelmente ao pleito formulado conforme art. 2i"da · 
Res. 93, de 1976, do Senado Federal; e · 

c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departa
mento de Operações com títulos e Valores M obiliáriós 
- que concluiu pelo deferimento do Pedtdo. 

4. Hâ a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto 
no art. 42, item VI, da ConstituiÇãO, ãi.endeu as normas 
legais (Resolução n'1s 62, de 1975, e 93~ de 1976), e, ainda, 
o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitação do projeto, uma vez que consfitUciorial e jurí
dico. 

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1983.- Murilo 
Badaró, Presidente- Odacir Soares, Relator- Aderbal 
Jurema- Helvídio Nunes- José lgnácio- Guilherme 
Palmeira - Hélio Gueiros - José Fragelli. 

PARECERES N~'S 798, 799 e 800, De 1983 
PARECER N• 798, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nl' 
247, de 1982 (n~' 476/82, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo ã aprovação do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Riachuelo (RN), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 7.678.943,63 (se
te milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos 
e quarenta e três cruzeiros e sessenta e três centavos). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensasgem nl' 247/82, o Senhor Presidente da 
República, submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Muncipaf de R.iaChUelo (RN'); ·que 
objetiva contratar, junto à Caixa Econôriliêa Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de ApoiO ao 
Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito. 

Características da operação: 

A- Valor: CrS: 7.678.943,63 (correspondente a 
4.099 ORTNs de CrS 1.873,37 em junho/82, 
8- Prazos: 
I - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 
C- Encargos: 
I -juros de 6% a.a.; 
2- correção monetária: 20% do índice de va

riação trimestral das ORTNs; 

d- Garantia: Quotas do Fundo de Participação 
dos Municípios; 

E - Destinação dos recursos: -construção de um 
Centro- de AtiVidades Múltiplas para o desenvolvi
mento do artesanato. 

·o Conselho Monetário Nacional pronunciou.:-se favo
ravelmente ao. peq_ido por julgá-_lo técnico e finanC.eíra
mente viável, não devendo os seus encargos gerar maio
r:es· pressões na execução orçamentária dos próximos e-
·x.etcíciOS. ---

No mérito, o empreendimento, a ser financiado pela 
operação de __ crédito objeto de autorização, se enquadra 
nas diretrizes e normas da legislação que disciplinam a 
matéria e contribuirá para a solução de um dos mais gra
ves problemas da conjuntura atual, que é o desemprego. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa-
gem-nos-termos do seguinte: ---

PROJETO DE RESOLUÇAON• 105, De 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo 
(RN), a elevar em Cr$ 7.678.943,63 (sete milhões, 
seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta 
e três cruzeiros e sessenta e três centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. Jl' 1:: a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Esta

do dO Rio Grande do NOrte, nos termos do art. 21' daRe
solução n9 93, de i I de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a elevar o m'ontante de sua dívida con
solidada interna em CrS 7.678.943,63 (sete milhões, seis
centos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e três 
cruzeiros e sessenta e três centavos) correspondente a 
4.099 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN 
de CrS 1.873,37 (um mil, oitocentos e setenta e três cru
~~i_roS e trinta e sete centavos), vigente em junho de 1982, 

· -a- fim de contratar uma operação de crédito de igual va
lor, junto à Caixa Econômíca Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado à C''" .lstrução de um 
Centro de Atividades Múltiplas para o desenvolvimento 
do artesanato, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas, pelo Banco Central do Brasil no res
pectivo processo. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 26 de maio de 1983. - Roberto 
Campos, Presidente- José Lins, Relator-Jorge Kalu
me- J osê Fra~elli - Benedito Ferreira - João Castelo. 

PARECERES N•s 799 E 800, DE 1983 

Sobre Projeto de Resolução nl' 105, de 1983, da 
ComissãO de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Riachuelo (RN), a elevar em Cr$ 
7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e setenta e oito 
mil, riovecentos e quareÕta e três cruzeiros e sessenta 
e três centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna". 

PARECER N• 799, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de E

conomia do Sena~ o Federal, como conclusão de seu pa
recer sobre a Mensagem n~> 247/82, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Ria
chuelo ( RN) a contratar empréstimo no valor de CrS 
7.67&:943,63 (sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, 
novecentos e quarenta e três cruzeiros e sessenta ~ três _ 
centavOS);-cfeSt1iiado ao financiame~to de um centro de 
atividades múltiplas para o desenvolvimento do artesa
nato naquele município. 
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O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
art. 2Q da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não observância dos limi
tes fixados no artigo 29 da ResolUção número 62, de 
1975, também do Senado FederaL 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merec_endo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala da Comissão~ 24 de agosto de 1983. -Murilo Ba
darô, Presidente. - Passos Pôrto, Relator. - Aderbal 
Jurema - Guilherme Palmeira -- Odacir Soares -
Hélio Cueiros - José lgnácio - José Fragelli. 

PARECER N• 800, DE 1983 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Almir P.int~ 
A matéria sob a nossa apreciação objetiva autorizar a 

Prefeitura Municipal de Riachuelo (RN), nos termos do 
que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito no va
lor de CrS 7.678.943,63 (sete mlihões, seiscentos e setenta 
e oito mil, novecentos e quarenta e três cruzeiros e ses
senta e três centavos) destinada a financiar a construção 
de um centro de atividades múltiplas para o desenvolvi
mento do artesanato naquele Município. 

A proposição mereceu · a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ
nones legais pertinentes ao assunto. 

Nos aspe_ctos que competem a este Órgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto peta Comissão de Economia da Ca
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada con
tribuirá para minorar o problema do desemprego e servi
rá como suporte importante para melhoria da qualidade 
de vida da gente daquele Município. 

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1983. -_Passos 
Pôrto, Presidente. - Almir Pinto, Relator. - Eunice 
Micbiles - Odacir Soares - Benedito Ferreira - Gas
tão Müller- Mário Maia- José lgnáclo- Jutahy Ma
galhães. 

PARECERES N•s 801, 802 E 803, DE 1983 
PARECER N• 801, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nl' 
158, de 1983 (n9 284/83, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 1.746.558.000,00 
{um bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, qui
nhentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros). 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso 

Com a Mensagem n9 158/83, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação ~o Senado Federal, 
pleito da Prefeitura Municipal de Mauá (SP), que objeti
va contratar, junto ao Banco do Estado -de São Paulo 
S.A., este na qualidade de AGente Financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da Operação: 
A- Valor: Cr$ 1.746.558.000,00 (corresponden

te a 600.000 UPC de Cr$ 2.910,93, em janeiro/83); 
B- Prazos: 
I - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
1-juros-de até 11,5% a.a. (até 10,5% a.a. BNH e 

I% a.a. -Agente Financeiro); 
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2 - corrct;;ão monetária: variação trimestral da 
ORTN (UPC); 

3- Ta .... a de Administração do BNH: 2% sobre o 
valor do empréstimo; 

D - Garantia: vinculação de quotas~partes do 
Imposto Sobre a Circ_ulação de Mercadorias (I CM); 

E - Destinação dos recursos: complementação 
de obras do Projeto CURA. 

O Cárisi!lho Monetãrio Nacional em sessão de 20-7-
83, aprovou a referida operação de crédito por entendê-_ 
la economicamente viável, não devendo os seus encargos 
gerar maiores pressões na execução orçamentária dos fu
turos exercícios. 

Para este empréstimo, por força das disposlçõés Conti
das no artigo 2~> da Resolução n9_93/76 do Senado Fede-
ral, não se aplicam os limites fiXados pelo artigo 21' da 
Resolução n'<' 62/75 parcialmente modificado pelo artigo 
19 da Resolução n"' 93/76, haja vista que, os recursos a 
serem repassados pr-ovêm do Banco Nacional da Habi
tação. 

Cumpre assinalar que o Projeto CURA do Banco Na
cional da Habitação aloca r~ursos para a construção de 
obras de infra-estrutura socíal no espaço municipal. Des
ta forma os objetivos do Projeto atendem aos vários seg
mentos da população. 

Ante o exposto, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos seguintes termos: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ NoJ06, DE 1983 

Autoriza a Prereitura Municipal de Mauá (SP) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.746.558.000,00 (Uni bilhão, setecentos e quarenta e 
seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Artigo I Q ta Prefeitura Mun_içipal de Mauá,_ ~stado 
de São Paulo, nos termos dg artigo 2"' da Resolução nl'-
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, ~utori
zada a elevar o montante de sua dívida_consollõa-da in
terna em Cr$ 1.746.558.000,00"(Uili bilhão, setec~nt"as e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqilenta e oito 
mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPC, conside
rado_ o valor npminal da UPC, de Cr$ 2.910,93, vigente 
em janeiro de 1983, a fim de contratar empr-éstimo de-i
gual valor -:- junto ao B;~.nco do Estado 4e São Pa~lo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, dest~nado à comple
mentação de obras do Projeto CURA, na sede do Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas Pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 2"' Esta resoluçãO entra em vigor na data de 
sua publicação. __ 

Saiu das Comi!:!!>_Ões, IS de agosto de 1983.- Severo 
Gomes, Presidente cm exercício - F~rnan~Q Henrique 
Cardoso. Relator - Gabriel Hermes- Luiz Cavalcante 
- M areondes G adelha - Pedro Simon. 

PARECERES N's 802 c 803, DE 1983. 

Sobre o Projeto de Resolução n!' 106, de 1983, da 
C' omissão de Constituitão e Justiça, que uautorlza a 
Prefeitura Municipal de Mauá (SP), a elevar em Cr$ 
1.746.558.000,00 (hum bilhão, setecentos e quarenta 
e seis milhões. quinhentos e cinqüenta e oito mil cru-
7.eiros) o montante de sua dívida consolidada inter-
na''. 

PARECER N' 802, DE 1983. 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Com ~ mensagem nQ 158/83, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 

pleito da Prefeitura Municipal de Mauá (SP), que objeti
va contratar junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A .• na qualidade de Agente Financeiro do Banco Na
cional da HabitaçãQ ~ BNH, operação de créidito no 
valdor de Cr.S 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqilenta e oito 
m:il cruzeiros), correspondente a 600.000 UPC, destinada 
à complementação "de obra do Projeto CURA, na sede 
municipal. 

2. ·~o--conselho_ Monetário Nacional, em Sessão de 
20-7-83, aprovou a r~;ferida operação de crêditQ por 
julgá-la economicamente viável, não devendo os seus en
Cargos gerarem maiores pressões na execução orçamen
tária dos futuros exercícios. 

Para este empréstimo, "por força das disposições conti
das nó artigo 2~> da Resolução n'i' 93/76, do Senado Fede
ral, não se aplicam os limites frxidos pelo artigo 29 da 
Resolução nv 62/75, parcialmente modificado pelo arti
go J9 da ~esolução n"' 93/76, uma vez que, os recursos a 
sereth- repassados provêm do Banco Nacional da Habi
tação. 

3. Aprovada, à unanimidade, na Comissão de Eco
nomia, no âmbito da competência deste Colegiada ine
xistem obstáculos à aprovação da matéria, traduzida no 
Projeto de Resolução n"' 106/83, pois que está conforme 
a Constituição Federal e as leis do País. 

É o parecer. 
Sala da Comissão, 31 de agosto _de 1983.- Murilo Ba

daró, Presidente- Helvídio Nunes, Relator- Amaral 
Furalan - Hélio Cueiros - Passos Pôrto - José Fra
~elli -o Pedro Simon - Guilherme Palmeira - Martins 
Filho. 

PARECER N• 803, DE 1983 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Mário Maia 
Pela Mensagem n"' !58 do corrente ano, o Vice

Presidente da República, no exe"rdcio çl3. Presidência, 
nos termos do art. 42, ítein VI, da Constituiçãos Federal, 
submete à apreciação- do Senado Federal proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda para que a Prefeitura Mu
nicipal de Mauá; No Estado de São Paulo, com base no 
que determina o art. 2~> da Resolução nY 93, de ll de ou
tubro de 1976, desta Casa do Congresso, seja autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 

.1.746.558.000,00 (hum bilhão, setecentos e quarenta e 
seis milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil cruzei
ros), correspondentes a 600.000 UPC, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 2.910,93 vigente em janeiro 
deste ano, junto ao Banco do Estado de São. Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH - destinada à complemen
ta_ção de obras do- Projeio-CURA; na sede do referido 
Município. 

Em sua Exposição de Motivos n"' 96, de 28 de julho 
próximo passado, o Senhor Ministro da Fazenda infor
ma que o Conselho Monetário N~cional, ao apreciar o 
pleito da Prefeitura Municipal de Mauá para contratar a 
citada operação de crédito, determinou fosse o mesmo 
encaminhado ao Senhor_Presidente,_a fim de ser subme
tido à aprovação do Senado Federal, já que a Diretoria 
do Banco Central nada tinha a opor, no mérito, ao refe
rido pedido. 

Ao apreciar, igualmente, o Voto que se encontra ane
xo à presente Mensagem, a Diretoria da Área Bancária 
do Banco Central opinou, também, pela sua aprovação, 
face às conclusões_ do Departamento de Operações com 
Tltulos e Valores Mobiliários do mesmo banco, segundo 

- as quais "ã. assunção de tal compromisso nãó deverá tra-
zer àquele Municfpio maiores pressões na execução orça
mentária de seus futuros exercícios". 

OUvida, ainda, a respeito, a Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República (SEPLAN-SEST) 

Setembro de 1983 

manifestou-se favoravelmente à realização da operação 
de crédito e_m_ apreço. 

A Mensagem presidencial est_ã devidamente respalda
da na RCsolução-n<:'-93, de 11-10-76, do Senado Federal. 

Tendo em vista que a operação de crédito em causa é 
viável t~oicã, econOmica e financeiramente e que sedes
tina a atender encargos· que nâo- irão pressiõnar a exe
cução orçamentária dos futuros exercícios do r.eferido 
município paulista, esta Comissão ê de parecer que a 
presente Mensagem deve ser aprovada. 
--Sala da COmissão, 15 de setembro de 1983_.- Pas:;os 
Pôrto, Presidente- Mário Maia, Relator Eunice Michik 
les - Odacir Soares - Benedito Ferreira - Gastio 
Müller- Almir Pinto- José Inácio- Jutahy Maga
lhães. · 

PARECER N' 804, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n'-' 89, de 1981 (nQ 4.982-B 
na Casa de ori~em), que "altera dispositivos das Leis 
n'-'s 5.478, de 25 de julho de 1968 e 6.515, de 26 de de~ 
zembro de 1977". 

Relator: Senador José Fi"agelli 

O Projeto em exãme", originário da Câmara dos Depu
tados, resultou de substitutivo da Comissão de Consti
tuição e Justiça daquela Casa do Congresso Nacional e 
objetiva modificar dispositivõs das Leis n~"s 5.478/68 e 
6.515/77- Alimentos e Div6rcío- e, para tanto, suge
re as seguintes alterações na redação dos diplomas cita
dos: 

O arti~o I~" do Projeto 

O art. 13, § 39 da Lei de Alimentos dispõe: 

"Os alimentos provisórios serão devidos até à de
cisão final, inclusive o julgamento do recurso ex
traordinário." 

Propõe o projeto que dito parâgrafo seja assim re
digido: 

"Os alimentos provisórios serão devidos até que, 
por sentença, nos termos do parágrafo, úniCõ- do 
art. II, desta lei, sejam fixados os definitivos." 

O curso sumarlssimo, que deveria marcar a ação de a
limentos, naquela lei pioneira de 1968, acabou realmen
te, suscttandó interpretação c·ontradítória e _encontrou 
cerrada resistência por parte dos juízes, que não aceita
Vam prevalecessem os aUmentos provisórios, fixados no 
pedido inicial, sobre os definitivos, constantes da sen
tença. A preocupação do legislador foi a de não desam
parar o alim~ntante, enquanto não se encetrasse o deba
~e judicial, com a decisão proferida no recurso extraordi
nário. A suspender os alimentos entre julgamentos que 
poderfam ser distintos, devolvendo os nçcessitadqs às 
angústias anteríores, a lei proferiu aSsegurar alimentos 
até que a decisão da ação fosse proclamada, irrecorrivel
mente. O texto visava, especialmente, à não fixação de a
Umentos definitivos fosse pelo juiz, fosse pelo Tribunal 
de Justiça. 

Porque outros não havia, fixados pela sentença, nem 
pelo acórdão, prevaleceriam os provis6ríos, úniCOS exis
-tentes~ Mas, _poiQue proViSóriOS, teriam de ser substituí
dos pelos definitivos, decretados pela sentença. Também 
a lei não revogara, expressamente, ci artigo do Código de 
Processo Civil, que dã efeito somente devolutivo ao re
curso interposto das sentenças que condenarem à pres
tação de alimentos. Restava ao juiz interpretai o tex(o le
gal, tendo em vista o fim social a que se destina; afastan
do qualquer interpretação que importasse em demérito 
de lei tão necessârià. 

As críticas à interpretação generalizada do parâgrafo 
levaram o ConSelho de Magistratura do Rio de Janeiro, 
em 1970, a acolher reclamação, para firmar o ponto de 
vista desde então vitorioso e assente na jurisprudência. 
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Proclama o julgado, d~ que foi relator o saudoso Des. 
Oscar- Tenório: ""A apelação não suspende os alimentos 
provisórios ne-gados pela sentença. Princípio sábio, pelo 
fim social a que se destina. E. pela lei em vigor, os ali
mentos provisórios sorrieáte se cortam com o recurso ex
traordinário com êxito feliz, já no caso de alimentos fixa
dos em sentença (e não fixados por despacho, à vista da 
exteriorizaÇão de riqueza, critério muitas vezes falho), 
eles prevalecem sobre os provisórios. Se a lei, de um lado 
busca amparar o alimentando, por outro, procura evitar 
injustiças que podem nascer de um apressado despacho, 
talvez nem sempre baseado em dados definitivos'', _-

Desnecessário nos parece votar uma lei somente para 
tornar vitoriosa uma interpretação hoje pacífica-nofTri
bunais. O parecer da douta Comis-são de ConstituiÇãO e 
Justiça da Cârilara dos Oepútados não refere umJUíE:a'do 
sequer que se afaste -da interpretação jurisprudencial, 
traçada, há 12 anos;- pilo Consdhó-da Magistráiu"áidõ 
Rio de Janeiro e publicada da Revista de Jurisprudência, 
vol. 22 pág-s~ -133/S, Revista do Tribunal de JuStiça-;VOr. 
76, pág. 116. Não há assim como" aprová-lo. 

Assente como está, nos Tribunais, que a decisão que 
concede alimentos definitivos substitu·i à proferid-a ini
cialmente, e que defere alimentos provisórios, far:ilbéin 
desnecessário, por supérflua, a inclusão do parágrafo 49 
que o projeto pretende aditar ao citado art. 13 da Lei de 
Alimentos, in verbis: "Os novos alimentos, definidos por 
sentença, prevalecerão até a decisão fiilal". 

Já o parágrafo 5"', que o projeto pleiteia incluir nâ'Lei 
de Alimentos, dispõe textualmente: .. Não serão concedi
dos alimentos provisórios nas ações de revisão de sen
tenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas 
execuções". 

A afirmação categóricã p·odi condUzir- a uma série de 
injustiças, qui: -a.Icãnçam --gerãlmente os alimentantes 
mais pobres e menos esclarecidos. Em uma lei de alimen
tos, de mercado interesse social, há de se dar ao juiz a li
berdade de "examinar, em cada caso, a cortVeniência de 
conceder, ou não, alimentos provisórioS- na revisão de 
sentenças e respectivas execuções, quandO o decurso dos 
anos tornou ridículas certas prestações alimentícias. Há 
que lembrar, ainda, o advento de situações supervenien
tes (enfermidades graves, desemprego, etc.), que não 
possam esperar o curso de uma ação revisional que é orM 
dinãrla, com recurso para a supetiOYinstância. 

O projeto da Câmara dos De"putados modifica, tam
bém, dispositivos- da Lei do Divórcio, as quais são a seM 
guir examinados. 

O art. 326, -do Código Civil, de 't§l(:Ç diSpunha que, 
sendo culpado ambos os cônjuges, as filhas ficariam 'SOb · 
a guarda materna e os filhos, até aos seis anos, quando 
seriam entregues ao pai. 

Desde primário projeto, de 1949, sobre õs direitos ci
vis da mulher casada, houve tentativas para mudar essa 
partilha de filhos, logrando-se, afinal, que a Lei n~ 4.121, 

diferente Q.a estabelecida nos artigo~ ante_~iores a si
tuaçãO déies com os pais." 

Esses dispositivos estão incluídos na Seçào II do Capí
tulo I, da Protecão da Pessoa dos Filhos. 

No Capítulo II, do Divórcio, consta o art. 27: 

"O divórcio não modificará os direitos e deveres 
dos pais em relação aos filhos." 

O projeto em exame pretende modificar o art, f3, para 
que passe a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Se hou:ver motivos graves poderá o juiz, em 
·qualquer caso inclusive no a'r_t. 27, e a bem dos fi
lhos, iegular por maneira diferente da estabelecida 
nos artigos anteriores a situação deles com os país." 

Se pela lei, o juiz pode alterar a situação dos filhos, em 
qualquer caso, tendo sempre em mira o bem deles, claro 
que essa faculdade não está cerceada pelo art. 27. Ade
mais, é de todos sabido que é sempre suscetível de alte
ração decisão judicial que diga r_espeito a filhos menores 
ou incapazes. O artigo proposto pela Câmara dos Depu
tados, data venia, nada acrescenta à lei. 

Outro dispositivo que se pretende modificar é o arL 28 
da Lei do Divórcio, ·assim em vigor. 

"Os alimentos devidos pelos pais e fixados na 
se;;tenÇa de separação, poderão ser alterados a qual
quer::_ tempo," 

o projeto préú~nde que esse -dispositivo passe a ser as
sim redigido: 

"Os alimentos devidos pelos pais poderão ser al
terados, a qualquer tempo, pela mesma forma con
sensual ou judicial, adotada ao ensejo de sua primei
ra fiXaÇão." 

Ensinava Lafayette que "a taxa de alimentos deve ser 
fixada segundo as necessidades e condição social do ali
mentário e as posses do alimentante" (Direito de 
Família, págs. 254/5). E-a revisãõ de alimentos é texto 
expresso do Código Civil de acordo com o qual nunca se 
disse é que alimentos fixados por sentenças não possam 
-ser revistos, para mais ou para menos, po-r acordo das 

_partes, sob a vigilâ_ry.cia do MJnistério Público e cuidado
--sã decisão do jui~, ~ claro que essa revisão não pode re
_SiJJtar-de simples despacho do juiz, m-as de sentença que 
homologue o pedido formulado por ambas as partes ou 
decrete o requerido por uma delas. E tanto faz que a fi
_xação que se revisa, tenha sido consensual ou jurídica, já 
·que an1bas, são judiciais, eis que resultou de decisão judi
cial, não prevalci:cendo pela só vontade das partes. É o 
que se conclui da Súmula 305 do Supremo Tribunal Fe
deral 

de 1962, dispusesse: ' 
Art. 326 
§ [' .••... " .••• " ....... -~· •.....••.• 

§ 2"' Verificado que não devem os filhos permanecer 
em poder da mãe nem do pai, definíi·á o Niz a sua guarda--
a pessoa notoriamente idónea da família de qualquer dos 
cônjugeS ainda que Oâo mantenha relações com o outro, 

Firiãlmente é a afirmação machista aquela de que a 
mulher divorciada que se recasa e que_!~_Ill a posse dos fi

--- "ihoS do 'primeiro leiio, se beneficia com ã pCnsão paga 

a quem entretanto serâ assegurado o direito de visita. 
A Lei do Divórcio assim dispõe: 

.. Verificado que não devem os filhos permanecer 
em poder da mãe nem do pai, deferirâ o juiz a sua 
guarda à pessoa notoriamente idónea da família de 
qualquer dos cônjuges." 

O att. 13 da Lei do Divórcio, ieproduzindo o art. 327 
do Código Civil, determina: 

"Se houver motivos graves, poderá o juíz, -em 
qualquer caso, a bem dos filhos, regular por maneira 

__ pelo ex-marido. A sugestão, que é da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara dos Deputados, também a 
meu ver não tem necessidade de novo texto legal. A pen
são alimentícia n-ão -é·· global; há a parcela da mulher que 
se separao_u divor_cia e_ a dos filhos. Colll Q recasamento, 
a mulher perde, automaticamente, direito à pensão. É o 
que dispõe expressamente o art. 29 da Lei do Divórcio: 
"o novo casamento do cônjuge credor da pensão extin
guirá a obrigação do cônjuge devedor". Restarão, assim, 
os alimentos-devidos aos filhos, que se excessiyos, podem 
8. qualquer momento, sêr modificados (art. 401 do Códi
gO' Civil); O projeto sUscüarâ tumulto, conséqiiente ao 
_éasamento do cônjuge divorciado, em regra a mulher. 
Convoca-se fJ juiz para decidir de novo «a prevenir ou 
impedir que o cônjuge novamente casado se beneficie, 
em proveito próprio ou do novo casal, dos alimentos de-
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vidos aos filhos, pelo cônjuge de que haja se divorciado". 
_Ora, os remédios legais já existem e não há assim necessi
dade de outros para coibir possíveis abusos, tanto mais 
quando se sabe que, na maioria dos casos, são as mulhe
res e os filhos que lutam para receber pensões, apesar de 
todos os resguardos que novos dispositivos legais lhes 
conferem. 

Finalmente, o último artigo em estudo, manda aplicar 
o disposto na futura lei "aos desquites, separações judi- _ 
ciais ou d_ivórcios, bem como aos alimentos que ainda es
tejam produzindo efeitos". Desde a Lei do Divórcio (art. 
~2), não há -mais (jue rãiár em df:squite. 

Somos, assim pela rejeição do projeto, quanto ao 
mérito, embora nada exista que o possa invalidar, no que 
respeita a sua constitucionalidade. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1983.- Muri
lo Badaró, Presidente- José Fragelli, Relator- Joio 
Calmon- Hélio Gueiro.S- Guilherme Palmeira- Pas-
sos Pôrto -Octávio Cãrdoso -- JOsê IgnáciO- Aderbal 
Juref!la- Helvídio_Nun~. 

-PARECER N• 805, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justi~a, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n~' 35, de 1983 (n"' 4.122~8, 
na Casa de origem), que "altera o artigo 39 da Lei n9 
1.508_, de 19 de dezembro de 1951, que regula o pro
cesso das contravenções definidas nos artigos 58 e 60 
do Decreto-lei lt' 6.259, de 10 de fevereiro de 1944". 

Relator: Senador José Ignácio 
O projeto sob exame, odginârio da Câmara dos Depu

tados, dã nova redação ao artigo 39 da Lei n~' 1.508, de 19 
de dezembro de 1951, ao mesmo tempo em que lhe acres
centa wn parágrafo único, objetivando melhor discipli
nar o procedimentO sumário das contraveções definidas 
nos artigos 58 e seu§ l"' e 60 do Decreto-lei n~ 6.259, .de 
10 de feyereiro de 1944. 

A medida, em síntese, busCa resguardar a competência 
do MinistériO PúblicO para arrolar testemunhas, quando 
a _denúncia for de iniciativa desse órgão. 

Inexistindo óbices quanto ao mérito e· ao aspecto 
jurídico~constitudonal~ nosso parecer é pela aprovação 
do projeto. 

Sala-das_Comissões, 14 df: setembro de 1983.- Muri
lo Badaró, Presidente- José Ignádo, Relator - Octá~ 

vio Cardoso --Guilherme Palmeira - Hélio Gueiros -
José Fragelli- Passos Pôrto- Helvídio Nunes- Ader~ 

bal Jurema. 

PARECER N• 806, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n~' 47, de 1983 (n"' 5.615-B, 
de 1981, na Casa de origem), que "introduz alteração 
na Lei""' 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a 
loc~ção predial urba~a ". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 
_ O ·projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu

tados: acrescellta § 29 ao artigo 19 da Lei n9 6.649, de 16 
de maio de 1979, objetivando assegurar ao locatôrio de i
móvel urbano o direito de participar da assembléia de 
condomínio, quando esta se destinar a fixar as despesas 
ordinárias do prédio. 

A matéria foi aprovada na outra Casa Legislativa, 
com pareceres favoráveis aas doutas Comissões de Cons
tituição e Justiça, e de Interior. 

Considerando, no mérito, a oportunidade da medida, 
e como iriexistem óbices quanto aos aspectos dajuridici~ 
dade e constitucionalidade, nosso _parecer é. pela sua a~ 
provação. 
. Sala da Comissãq, 14 de setembro de 1983.- Murilo 

Badaró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator -
Passos Pôrto- Hélio Gueiros- Octúv!o Çardoso -.r o-
sé lgnácio - Odacír SOares ...... H.eu~dio Nunes - con
trário- João Calmon- Aderba.l Jurema. 
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PARECJ;:R N• 807, DJ;: 1983 

Da Comissjip de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara ni' 55, de 1982 (n9 2.63l-B, 
de 1980, na Câmara dos Deputados), qu~ "acrescen
ta parâgrafo ao artigo 27 da Lei n9 3.274, de 2 de ou
tubro de 1957, que disciplina o regime peniten
ciário". 

Relator~ Senador Aderbal Jurema 

Pelo projeto que temos sob exame, pretende-se o 
acréscimo de parágrafo único ao- art._ ·27 da Lei n? 
3.274/57, a fim de assegurar-se assistência mais concreta 
ao detento. 

Diz o mencionado dispositivo vigente: 

"Art. 27 A aSsistência, a que se refere o artigo 
anterior, será moral, material e jurídica, compreen
dendo todos os meios de prevenção contra a reinci
dência, cte mocto que assegure aos aSsistíd()s- e·-à.s 
suas famílias, lar honrado, profissão honesta e am
biente de bons costumes.'_' 

A tal norma legal, o projeto acrescen.t_a o seguinte: 

"Parágrafo únic-o. O Dtretor do estabelecimen
to penitenciário-proVideilciar-â, durante o cumpri
mento da _respectiva pena, os documentos exigidos 
por lei para a reintegração dos detentos à sociedade, 
dentre os quais a ·carteira de ldentidade,_e aCartei
ra Profissional." 

QÜanto à cc:instituc!onalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do projeto,- sonlos -d-ispensidOs de exã-iiíinà
las, já que a ComissãO de Constituícão e Justiça da Câ
mara já o fez. Pelo Regimerito Interno d_O Seriado, cabe
nos a apreciação do mérito. 

Cremos que a justificação do projeto demonstra_ çab_al
mente a procedência da iniciativa do noôre Deputado 
Mário Stamm, ó autor da proposição. 

Registre-se um --dos seus trechos: 

" ... A assistência ~ocial compreende uma série de 
providências de o_rdem moral, material ejurídica de 
prevenção à reincidência e de r:eintegração do deten
to à sociedade. 

Ninguém desconhece a precariedàde do nosJ)o 
sistema penitenciário. As prisões funcionam mais 
como depósitos _d_e presos para a expiação dos cri- . 
mes cometidos do que corno estabelecimentos desti
nados à recuperação e ressocialização dos m~mos, 
com vistas à volta à sociedade. 

Um dos &~andes problemas a ser enfrentado pe
los presos é após o cumprimê:nto das penas, quando 
retornam à sociedade à procura de emprego, seja no 
setor público, seja no setor de iniciativa privada. 

A própria situação de egressos torna difícil qual· 
quer colocação. 

Hâ presos que, ao sairem da prisão, não possuem 
qualquer documentp, tornançl.o·se ainda maior a di
ficuldade na cons_ecução de emprego. 

Por essa razão, entendemos necessã(ia uma pro
vidência de ordem legislativa nos moldes da apre
sentada por este projeto de lei." 

Subscrevemos tais argumentos. 

Isto posto, opino favoravelmente à aprovação do pro
jeto, quanto ao mérito. 

Este o meu parecer. 

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1983.- Murilo 
Badaró, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- H~lví
dio Nunes, contrário -José Ignácio - Guilherme Pal
meira - Hélio CUeiros - José Fragelti - Carlos Chia
relli --Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador _Lourival 

Baptista. ,. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte dis~urso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Sociedade Americana do Câncer (American Cançer 
Society) realizou, em 1982, um trabalho extraordinário 
baseado na investigação e análise das informações conti
das nas últimas publicações científicas, que pudessem ser 

- 1esumidas em 50 perguntas sobre o tabagísmo. 
Os médicos que formularam as indagações e redigiram 

as respectivas respostas foram buscá-las na documen
tação Oficial mais autorizada- ou seja: I) .. U .. S .. Dept. 
of Health, Education and Welfare 1979" (Departamento 
de Saüde, Educação e Bem Estar dos Estados Unidos da 
América, 1979); 2) British CoHege of Physicians,)97t" 
(Colégio Real Britânico de Médicos, 1971); 3) .. World 
Health Oi"ganization, 1979" (Organização Mundial de 
Saúde, 1979). 

Os motivos que levaram a "Sociedade Ameriçana do 
Câncer" a condenar, em apenas 50 respostas, as conclu~ 
sões das mai.s recentes pesquisas efetuadas a respeito do 
tabagismo, resultaram, em primeiro lugar, da compro
vação estatística dos seguintes fatos: 

1) "O vício de fumar tornou-se a _cau_sa evitável mais 
comum de morte nos Estados Unidos da América do 
Norte." _ 

2) "O tabagismo é um fla8;~1o tão ameaçador quanto 
as grandes _doenças epidémicas que afetaram as gerações 
anteriores." 

3) "Sem margem de dúvida, o vício de fumar ... é a cau- -
sa principal, e certamente evitável de doença e morte pre
matura." 

Poder-se-ia acrescentar, também, a conscientização 
popular cada vez mais intensa, a nível planetário, acerca 
da periculosidade do vício de fumar, principalmente de
pois que a Org-anização Mundial de Saúde (OMS) assu· 
miu o comando_ do combate ao fumo, resumido nO fa
inoso .. S1ogan" de sua campanha: "Fumo ou Saúde: a 
escolha é sua." 

No Brasil, o Manual elaborado pela Sociedade Ameri
cana do Câ.ncer obteve, à semelhança do que- aconteceu 
nos _demais países, imediata e favorável repercussão. 

Assim é que o eminente professor Edmundo Blundi 
assumiu a responsabilidade pela tradução, apresentação, 
coor<:}enação e distr~buição do referido Manual, aSsesSo
t:~o, nos serviços d~_consultoria e revisão, pelo Profes~ 
sor lsmar C. da Silveira. - - -- --

Felicito. por conseguinte, o insigne Professor Edmun
do Blundi pela -sua patriótica ~fniCiaÚva, ao prbmover a· 
divulgação, no Brasil, das "50 Perguntas mais Freqüen
tes Sobre Q Tabagismo e Saúde e ... suas Respostas". 

Esse pequeno Manual, em virtude de sua ine_gâvel des
tinação de utilidade, muito contdbqirã para melhorar as 
condições de saúde e bem-estar _do nosso povo, motivo 
pelo qual solicito sua in_cõrporação ao texto deste ligeiro 
pronunciamento. 

Sr. Presídente, mais uma vez retorno à tribuna para 
chãniú a-atenção da Casa e da Nação, para um assunto 
que em todos os países civilizados é levado a sério. 

Conviria acentuar que em países como os Estados l,J
nidos, Inglaterra, Suécia, Noruega, Dinamarca, França, 
Alemanha, Suíça e Japão - para citar apenas os mais 
desenvolvidos -o combate ao tabagismo transformou
se num imperativo das respectivas po'líticas de saúde e 
bem-estai social. 

Vamos fazer o mesmo no Brasil? 

O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex• um ap~rte? 

O SR. I_.,OURIVAL BAPTISTA- Com-prazer; emi
nente Senador Almir Pinto. 
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O_Sr. Almir Pinto- Eu estava aguardando o finã.J do 
- discurSõ de: V. Ex• porqu.e não queria pertubá-lo. Mas h_ã 

poucos diaS eu convefs~Va com V. Ex.• e dava~lhe ciência 
de uma notícia que tinha lido, não sei se num jornal ou 
numa revista, que Vem confirmar a justeza da campanha 
que V. Ex' vem fazendo nesta Casa_ contra o vício,_contra 

·a fumo, contra o tabagismo. Que ele é r.esponsãvel pelo 
Câncer do pulmão, não temos a menor dúvida, está por 
demais comprovado. Mas, no que li há pouco, falavam 
os anatomopatologistas no Câncer da bexiga, causado 
pelo tabagismo. Não sei se esse documento, esse escrito 
chegou às mãos de V. Ex•. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a 
V. Ex•, emitiente Senador Almir Pinto, por mais esta 
contribuição que dá à campanha que faço nesta Casa 
contra o ta,_bagismo. O documento ainda não chegou às 
minhas mãos, neStã hora em que V. Ex• se manifesta 
sobre a n_qssa campanl"!a, quero dar uma notícia alvissa
reira à Casa: três emi~entes Se~adores, que aqui fuma
vam, não estão rilais fumando. Refiro-me aos eminentes 
Senadores Saldanha Derzi, Henrique Santillo e Alexan
dre Costa, que abandonou o cigarro desde o di.a _li' deste 
-mês, São três eminentes hom_ens públicos_ que, aqui nesta 
Casa, passarão a defender a nossa causa. Muito obriga
do, Senador Almir Pinto, pelo seu aparte que muito va
loriza o meu pronunciamento. 

Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

50 PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES 
SOBRE TABAGISMO E SAÚDE 

E ... SUAS RESPOSTAS 
Amerfcan Cancer Society, 1982 

• Tradução, apresentação, coordenação e distribuição 
do Prof. Edmundo Blundi. 

• Consultaria e revisão do Prof. lsmar C. da Silveira. 

A título de cºlaboração e cortesia, cada leitor deste 
manual deverá conseguir mais leitores. 

Advertência 
A MAIOR PRAGA DO SÉCULO XX 

A morte de qualquer um m.e diminuí porque es
tou envolvido no gênero humano ... E Por isso, nun
ca mandes perguntar por quem os sinos dobram, 
eles dobr<:lm por ti. 

John Donne, 1624. 
O sentido das palavras é o da solidariedade de todo~ 

nós para com todo_s os outros, na vida e na morte. Soli
dariedade no sofrimento, na luta pela sáude, pelo direito 
de _ _viver - preceitos básicos dos direitos do Homem. 

Vivendo, día a dia, o drama dos que sofrem, dos que 
morrem em conseqüência do fumo, não é pOssível deixar 
de proclamar, mais uma vez, nossa revolta~ I:. preciso que 
esta praga - a maíor praga do Século XX - seja bani
da, seja condenada definitivamente. 

Na I• Conferência Mundial Sobre o Fumo e Saúde, 
Nova York, 1967, Robert Kennedy afirmOu: "Os cigar
ros já teriam sido banidos hâ muitos anos não fosse o 
tremendo"-poder econômico dos seus produtores. Se o 
poder da indústria de cigarros fosse minúsculo como a o 
da maconha, o uso do cigarro já teria sido, seguramente, 
considerado ílegal e sua venda sujeita a graves penalida
des como representando perigo para a saúde. Cada ano, 
fumar cigarros mata mais americanos do que matou a I• 
Guerra Mundial, a Guerra da Coréia e a dO Vietnam 
combinadas e quase tantos-quantos morreram durante a 
2• Guerra MundiaL Cada ano, morrem cinco vezes mais 
pessoas por ·causa do fumo do que matam todos os aci
dentes de tráfego. A indústria que fabrica cigarros é 
apregoadora de arma mortal e estã jogando com a vida 
humana em troca dC iucros financeiros". 
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Dentro desta linha de ação, proclama a Organização 
Mundial de Saúde: "Tabagismo é o maior problemã. de 
sâude pública do mundo atual e um dos maiores desafios 
com que se defronta a Medicina Preventiva do nosso 
tempo. O controle do hábito de fumar cigarros fará maís 
pela saúde do homem e peJa sua expectativa de vida do 
que qualquer outra ação da Medicina Preventiva", · 

Ninguém atribui ao tabagismo cjuaisquer benefíciós. 
Somente as multinacionais do fumo pela sua nefasta e 
mentirosa propaganda, iludindo jovens e crianças; me
lhor seria chamá-las de multinacionais do câncer. Agora, 
perdendo terreno nos países desenvolvidos - 30 milhões 
de americanos deixaram de fumar segundo a American 
Cancer Society - elaS inv"adem -o infeliz e explol-ado 3~> 
Mundo. 

É lamentável que muitos governos, não esclarecidos, 
pensem ainda tirar -proveito do tabagismo.-'MuitOS já 
avaliaram o custo real dos prejUízos causados- pelo hábi
to de fumar- o preço é sempre maior do que os impos
tos recebidos, sem contar o sofrimento e as vidas huma
nas perdidas.que não têm preço. Os economistas da Ale-
manha Ocidental, por exemplo, jâ calcularam - para 
cada oito marcos recebidos de impostos do fumo, o Go
verno gasta quatorze na defesa da saúde do povo. 

Finalmente, uma data ficou marcada na história da 
lota contra o fumo- 7 de abril de 1980, Dia Mundial de 
Saúde - quando a OrganiZação Mundial de Saúde, de
pois de candentes declarações, levantou a luva do_desa
fio, enviando terrível rrlensagcm para o mundo; "Fumo 
ou Saúde- a escolha é sua". Frase curta, abrupta, inci
siva, consagrando a data e condenando o tabagismo. 

Neste momento, pensamos no nosso País - de cinco 
em cinco minutos morre wn brasileiro fumante (Carta de 
Salvador, 1979). 

Quando recebemos a presente publicação da Ameri
can Cartcer Society, sentimos imperiOso dever de 
divulgá-la, livremente, em nosso País, de acordo com os 
objetivos da autora. Dívuf8:â-la em toda parte- no re
cesso dos alres orientando pais, jovens e crianças, nas es
colas de todos os níveis, nas fábricas, nos campos de es
portes, nas praças públicas, junto da massa do povo das 
ruas. 

O Manual, condensando a imensa experiência da 
American Cancer SocietY, com apoio das nlaiores insti.:. 
tuições médicas e científiCaS dos EUA e do mundo, veio 
proporcionar inestimável colaboração a- todos. a(iueles 
que lutam contra o fumo, contra o câncer. 

.. As cinqífenta pergunta-s mais freqüentes sobre o ta
bagismo e saúde ... e suas respostas" atingem em lingua
gem concisa, dirct.a, fatual e objetiva o âmago do proble
ma em seus múltiplos e complexos aspectos. Represen
tam mais uma poderosa arma, indispensável para a cru
zada de luta que está nas ruas, cruzada de médicos, estu
dantes, professores e professoras, homens e mulheres de 
boa vontade tendo por lema dois objetivos fundamentais 
- combater o fumo implacavelmente com indómita co
ragem, como diria Ghandi e proteger, amparar o funiiin
te com esclarecimentos, compreensão, assistência médica 
e psicológica, com elevada percepção humãna. Protegê
lo em qualquer idade, tendo deixado de fumar ou ainda 
fumando, em qualquer fase, seja na crise da «tríade do 
vício", seja na idade perigosa de elevado risco. 

Notáveis campanhas já foram realizadas no País. g. 
dificil citar todos os pal-ticiPantes da futa cónira o fuino, 
entre nós. Mais difícil ainda seria citar aqueles que ano~ 
nimamente participam dos mesmos ideã.is. Assim, desta
camos: Senador Lourival Baptista (PARE); Deputado 
José Frejat; José Silveira (IBJT, Carta de Siilvador); Jay
me Santos Neves (Combat ( LESCT); Mário Rigatto 
(Pneumologia, Hosp. Cllnicas P. Alegre); Mario Correia 
Lima (AMB); José Rosemberg (Tabagismo Problema de 
Saúde Pública, PUC, Sorocaba); Antonio Pedro Mirra 
(Hosp. A. C. Cari:iargo, S.P.); Alberto. Coutinho (Liga 
Brasileira de Combate ao Fumo); Ismar Chaves da .Sil
veira (TiSiologia e PnelllUologia UERJ, J. B. Medicirfii); 
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German_o_ úerhardt (Div. Nacional de ~neumologia Sa
nitária, M.S.); Pastor Vitor Martine.; (Ass. Este Brasilei
ra Adventistas do Sétimo Dia); -José Feldman (Tisiolo
gia, B.H.); Jorge Pachá (S Melhor Não _Fumar); Gover~ 
no do Paraná; Ass. Paranaense de Combate ~o Fumo; 
Secretaria de _Saúde Est. S. Paulo; GoverÕ.o deSta. Cata
rína;_Ass. Paulista- de Medicina (Nelson Guimarães 
PrOenÇa); ASs. Médica do- Rio Graride do Sul (Paulo 
M~rrOní Silveira); Adayr Eiras de Araújo (Oncologia, B. 
PortugüeSi R. J~); :Srum Negreiros (Alergia PUC, 
P.G.R.U.); Jesse Teixeira (Cirurgia TOráCféil e Cardio
vascular, PUC,- RJ); Vir_mai- Soarf?s (P.G.R.J.); Rinaido 
De Lamare (PUC, RJ); Newt9n :Bethl~m _ _(Tisiolo8:ia, 
Pti"eUmoJogia, UFRJ); Academia Brasileira de Medicina 
de Reabilitação; Academia Nacíonal de Medicina; A. B. 
Tarantino (Pneumoloiga, U. Gamã Filho); Sociedade 
Medicina e Cirurgia RJ; Mauro Marinho (Clínica_ São 

-"Camilo); Luiz -R_oberio ~ondres (Óínica Sij_o Vicepte); 
Osório Peréira (Oncologia, INAMPS); Academia Per
nambuca.na de Medicina; Sociedade Brasileira de C\ince
i"ologia; ·clínica de Doenças do Tórax P.G.R.J., Pneu
molõgia, PUC (Edmundo Blundi). 

1;. preciso -lutar, é preciso apelãr para todos aqueles 
que, por definição, são obrigados a zelar pela sáude do 

-p-oVo: As razões são imensas, imensãs como a esperança 
de jovens e crianças. Todos os que combatem o fumo es

-tãOengajados no ideal sublime da defesa dos direitos do 
Homem e ainda mais, nós, médicos, comprometidos pe
las declarações de Helsinki e de Genebra (Associação 
Médica Mundial)- "A saúde de meu paciente será mi
nha primeira consideração". 

Edmundo Blundi 
Río de Jaileiro, junho de 1983. 

Introduçã_o 

As perguntas deste Manual são as mais freqUentemen
te feiüis nos ·Estados V nidos da América. As respostãs 
foram preparadas pela Sociedade Americana de Câncer, 
corri base nas últimas publicações científicas e médicas, e 
revistas por especialistas. Tudo indica que o vício cfe fu
mar tem início ria adolescência, e geralmente se prolonga 
por toàa a vida, significando assim que ê: 

---''"A causa evitável mais comum-de morte na Améri-
ca." 

-"Tão importante quanto as grandes doenças epidé-
micas que afetaram gerações anteriores." 

- ~·sem margem de dúvida ... a causa principal, e cer
. tamente evitável, de doença e morte prematura." 

1. Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar 
dos Estados Unidos da América, 1979 ("U.S.Dept. of 
Health, Education and Weifare, 1979"). 
-2~ Colégio Real Britânico de Médicos, 1971 ("British 

College of Physicians, 1971"). 
3: Organização Mundial de Saúde, 1979 ("World 

Health Organization, 1979"). 

1 - Existe um cigarro seguro? 
Não. O cigarro é, talvez, o único produto legal que é 

anunciado e cujo uso deliberado - isto é, fumá-lo -
causa inevitavelmente danos corporais. 

2.-Alguém pod"e fumar um pequeno número de ci
--garres sem riscos? 

Não, desde que _cada cigarro provoca algum dano à 
. saúd~, to-dos os fumantes mostram lesões nas autópsias 
de pulmão, Além do que, na realidade, tod~s os tabagis
las_têm dificuldade em fumar apenas alguns cigarros. os· 
tabagistas americanos consomem em média de I maço a 
1 maço e meio por dia. 

3- Quanto tempo leva para o cigarro prejudicar o fu
mante? 

_ _ Quase nenhum. A partir do momento em que a fu
maça toca os lábios, começa a agredir os tecidos e conti
nua por onde ela passa: boca, lÍngua, gargant~, esôfago, 
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vias respiratórias, pulmões, estômago e os produtos de 
sua decomposição finalmei-tte alcançam a bexiga, o pân
creas e o.s rins. 

4 - Qual a ação da nicotina? _ 
'A Piim-elra dose de nicotina, veneno alcalóide encon

trado na natureza ~o_mente no T~baco, é um poderoso 
estim-ulante do -cérebro e do sistema nervoso central; do
ses põSteriores têm efeito depressor. A nicotina_eleya a 
j)f_(issão sangUínea e auQt_enta a freqUên~ia c~draCa de 
até 33 t?atimentos por minuto. A primeira dose diária de 
nicotina es_fimula o intesti~o grOsso, diminui o -apetite e 
Perturba a digestão. Também aumenta a temperatura da 
pele e reduz a circulação sangUígea nas pernas e nos 
brt~Ços. A nicotina, nos novos fumantes provoca náu
seas. Na verdade, isso acontece com qualquer pessoa que 
fúfnà rriuítO._-seSseflt::i·-JPili8rámas de nicotina, ingéridos 
de uma só vez, matariam um ser Quman~ por parada res
-pii-atófi"a. A nicotina é tão letal quanto o cianeto. A ra
zão pela qu<i.l ela não mata os tabagi~tas é que ela é inge-
iida em ínfimas doses, qué são rapidamente metaboliza-

-das e excretadas pelo organismo. 

5 ____, O que- no cígaào causa doença? 
O "alcatrão" do cigarro é constituído por centenas de 

substânciaS químicas sólidas, algumas das quais estão di
retá.mente envolvidas em doenças. Entre essas substân
cias estão ácidos, glicerol, glicol, álcoois, aldeídos, ceto
nas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, fenóis e al
guns gases corrosivos como cianeto de hidrogénio e_óxi
do de nitrogénio, assim como grandes doses _de monóxi
do de carbono. Cardiopatias e doenças circulatórias, 
câncer de pulmão e outros, enfisema e bronquite crdnica 
têm sido eiperimentalmente ligados com algumas dessas 
substâncias. Todas essas condições são incapacitantes e 

·potencialmente letais. 

6- Qual o feito do monóxido de carbono (CO) no ta
bagista? 

O monóxido de carbono (CO), que corilPõe cerca de 
4% da fumaça do cigarro norte-americano,possui uma 
afinidade maior pelas hemácías do que o oxigénio:_ as 
hemácias distribuem o oxigênio pelos tecidos do corpo. 
Assim o CO, em fumantes, rapidamente desloca uma 
grande quantidade de oxigênio das hemácias forrilando a 
carboxi-hemoglobina (COHb). Os tabagistas possuem 
de 2,5 a 13,5% maís COHb em seu sangue do que os não
fumantes. 

Embora a nicotina provoque um aumento d_o trabalho 
cardíaco. a COHb priva o coração do fornecimento ex
tra de oxigénio de que ele precisa. OCO também promo
ve o depósito de colesterol nas artérias, prejudica a visão, 
o raciocínio e reduz a acuidade auditiva. Portanto, o mo
nóxido de carbono é perigoso para motoristas, reduz o 
desempenho atlético e apresenta singular perigo para pi
lotos de avião; 

7 Mas não são temporários Os efeitos pi'ejudicials de 
inalar essas substâncias? 

Na maioria, são, mas em fumantes os efeitos dessas 
substâncias são repetitivos e CUQ"!ulativos _- um ~aço 

- -po-r dia impiíca que o tabâ&ista- inala fumaça cerca de 
70.000 vezes ao_ano. Se isso continua ano após ano, o fu
rilaiiie consequentemente ultrapassa o ponto de- retorno, 
adquirindo uma doença grave relacionada com o fumo. 

8 Então todos os prejuízos causados pelo fumo são 
permanentes? 

Não, não se o tabagista parou de fumar em tempo. Em 
- fumantes que pararam antes do i!1ício ifreversivel daS 
pneumopatias ou cardíopatias e doença circulatória, o 
corpo começa a se recuperar dos danos previamente so
fridos. Após um ano sem fumar, o risco de infarto co
meça a decrescer; após I O anos sem fumar o risco é o 
mesmo a que estão sujeitos os que nunca fumaram. O 
risco de câncer pulmonar começa a diminuir com a inter
rupção do ato de fumar, -e após lO ou IS anos o risco é o 
mesmo que para pesSOas que nunca fumaram. 
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Na verdade, a mortalidade global de ex-tabagistas fi
nalmente se aproxima daquela das pessoas que nunca fu
maram, se permanecerem sem fumar cigarros durante 10 
a 15 anos. 

9 E os filtros? 
Qualquer dispositivo que reduz o alcatrão, a nicotina, 

o mon6xido de carbono e outros gases venenosos- na fu
maça do cigarro diminui o risco. Isso não torna o cigarro 
seguro, mas talvez menos perigoso :-:-_ dependendo- de 
quanto o fumante inala, _guão profundamente, e quão 
freqUentemente. Tabagistas que fumam cigarroscom fil
tro têm um risco menor de ter _câncer de pulmão do que 
aqueles que fumam cigarros sem filt.r.o, mas ainda_ apre... 
sentam um risco 6,5 vezes de ter câilcer pulmonar do que 
os não-fumantes. 

10 E as novas marcas-com bai~o teor dC.atCã:ir~oj.ni
cotina? 

TeQticarne·nte, as novas marcas com baixo téor de alv 
catrãojnicotina, que constituem grande parte do m~rça,v_ 
do de cigarros norte-americanos nos últimos anos, ofere
cem uma redução de risco da saúde. Mas só teoricamen
te. Dois fatos são conhecidos: 

1 - Essas marcas têm grande redução de alcatrãÕ~ ni
cotina e "sabor". De maneira a satisfazer os fumantes, 
os fabricantes são fOrç:i.âos a .adicionar uma vari~ade de 
componentes aromatizantes, muitos dos quais são co
nhecidos como cancerígenos (causadores de câncer) ou 
tóxicos (vene~osos)1• E$sas substâncias são_ mais nocivas 
do que as retrradas;: 

2 - Determinada marca de cigarro, quando testada 
na máquina "de fumar, produz concentração muito bai'-\;a 
de alcatrão/nicotina. Mas, quando fumado, ele libera 
uma altíssima concentração de alcatrão/nicotina. 

Além disso, muitos· tabagistas transformam cigarros 
de baixo teor de alcatrãojnicçtina etri cigarros de alto 
teor, por meio de o.bst.rução de orifícios 9event!lação no 
papel do cigarro ou filtro, que são um fator importante 
na diminu.iÇão dos niveis.de alcatrãojnicotiJ?,a. _ 

11 Os cigarros mentolados são menos ou mais preju
diciais? 

Cetca de 90% das marças de cigarros americanos con
têm mentol. Essas marcas possuem mentor suficierile 
para produzir uma sensação de frescor quando inalado. 
O mentol não aumenta nem diminui a lesão causada pelo 
cigarro, conforme testes. realizados. 

12 Foi cientificamente provado que o cigarro le~a ao 
câncer? 

Sim. e não só o câncer pulmonar. O Relatório .. do Ci
rurgião Geral de "1982 declarou que: o fumo é a maisfre
qüente causa isolada de morte por câncer nos Estados Uni
dos da América. 

O Relatório continua: ··A contribuição do tabaco em 
todas as mortes provocadas pelo câncer é estimtida em 
30%. Isso. significa que podemos aguardar a morte de 
129.000 americanos este ano devido ao fndice global de 
mortalidade mais ele~·ada que extste entre os fumantes. Fu
mar é a maior causa de câncer de pulmão, laringe, ·cavida
de oral e esófago, e é tambéYfi.Jator contribuinte para o de~ 
senvolvimento de câncer de bexiga, pânCreas e rim", O Rew 
latórío do Cirurgião Geral se baseia_ não somente· nas 
evidências epidemiológicas (algurh'as vezes rejeit<idas pe
los produtores de cigarros como usó estatística")1 mas 
também em estudos em células e animais e em tecido hu
mano. 

13 O que no cigarro causa câncer pulmonai? 
Várias sub.stâncias··no "alcatrão" (condensado da fu

maça) e algumas eni sua fase gasosa são cãrcinogênicas". 
Muitas outras são cocarcinOgênicas- isto é, elãs levam 
ao câncer quando com.bi.oªQa_Lcom outros produtos qui· 
micos presentes na fumaça. E outras são estimulantes de 
tumores; uma vez iniciado o câncer, elas aceleram o cres
cimento. Esses efeitOs foram _identificados em "bi.otes
tes" padrões usados pelo governo e pelas indústrias de 
cigarro -colocando alcatrão nas costas raspadas dera~ 
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tos, ou expondo animais à fumaça. Qualquer coisa que 
cause tumores na pele, em ratos - mesmo tumores be
nignos -é considerada perigOsa para fumatites; os teci
dos que revestem o pulmão são bastante semelhantes a 
essa pele raSpada do rato. E a pele do rato é semelhante à 
pele humana. 

14 Quais são aS chances de _cura -para -õ câncer de 
pulmão? -

Muito baixas; o coeficiente de sobrevida de cinco anos 
é menor que 10%. Em sua maiOria, as formas· da doença 
.começam insidiosamente e não produzem sintomas, atê 
estarem muito adiantadas; desse modo, raramente se de
tecta a doença cedo o bastante para a cura. O Relatório 
do Cirurgião Geral, de 1979, afirma: "OS últimos 15 anos 
troux~ram prOgressoS pouco ·s(gniflcattvos no diagnóstico 
inicial ou no tratamento do câncer do pulmão". "''Felizmen
te - continua o Relatório - o câncer de pulmão é uma 
doença bastante evitável". Vale dizer, não fumar. 

15 O cigarro provoca outras doenças pulmonares? 
""O fumo ê certamente _o maior cam~ador de J!nfi~ema, 

11ma pneomopatia de origem não-neoplástica que gra
dualmente destrói a capacidade de respiY.ar. ·TodOs os 
adultos possuem, a princípio, cerca." de 100 ja,rdas. qua~ 
dradas na superficie interna pulmonar. Essa grande su· 
perfície do pulmão é formada por milhares de diminutos 
Sacos de ar. No e.nfisema, as paredes entre estes sacos se 
rompem, formando sacos maiores e em menor quantida
de - assim, gradualmente a superfície interna do pul
mão diminui Este processo progride com a manutenção 
do vfcío de fumar. Finalmente, a superfície pulmonar, 
atrav.és da qual o oxigênio vital ê retirado do ar para o 
sangue, ê tão pequena que o indivíduo gasta a maior par
te de sua energia tentando respirar, precisando de um ba
lão de oxjgênio nas proximidades. O enfisema iovalida 
s~a.s vítiiJ?.~s e m?-ta cerca de 16,000 americanos por ano. 

16 Se você fuma e não traga existe algum perigo? 
Assim que a fumaça toca o tecido vivo, obviamente 

provoca lesões. Todos os tabagistas aQresentam ilm risco 
maior de ter carcinomas de lábios, boca e língua -não 
importa o que fumem. E todos os fumantes, mesmo os 
qu_e não tragam - incluindo fumantes de cachimbo e 
ch? .... o.to- aprC!ieÍÜam uma c_hance maior de câncer de. 
pulmão. A fumaça do cigarro é levemente ácida, e sua ni~ 
cetina não penetra nos tecidos da boca .. Mas a fumaça 
do charuto e do cachiinbo qui é alcalina, permite que a 
nicotina eriire na cori'ente sangUínea pela nú.tcosa bucal. 

17 POR QUE OS TABAGISTAS TllM "TOSSE DO 
CIGARRO"? 

As substâncias irritantes da fumaça estimulam os me
canismos de proteção da passagem de ar e do pulmão. 
Isso provoca a tosse. O famoso pigarro matutino do fu
mante é um fenômeno à parte. A fumaça tem um efeito 
anestésico nos cflios, pequenas estruturas pilosas quere-. 
vestem as vias respiratórias e possuem um movimento 
ondulante normal, empurrando material estranho para 
fora dos pulmões. Quando eles param, alguns dos vene
nos da fumaça continuam nos pulmões. Durante o sono 
os cílios voltam ao estado normal, e começam a funcio~ 
nar novamente. Por isso, quando o fumante acorda, ele 
tosse porque os pulmões estão tentando limpar os depô~ 
sitos dO día anterior. Quando, entretanto, os cílios são 
expostos repetidamente à ação da fumaça por um longo 
período, sua ação é destruída permanentemente. Assim, 
os pulmõ"es de fumante ficam mais expostos ao perigo do 
que anteri~r_mente~ 

18 FUMAR CIGARROS AFETA O CORAÇÃO? 

Sim. A Associação Americana do _Coração calcula que 
um quarto do total anual de crises fatais nOs EUA é cau
sado pelo fumo, isto é, mais ou menos 120.000 mortes 
por crises cardíãcas ao ano ileste país. Veja perguntas 
sobre nicotina (4) e mohóxido de. carbono (6). 
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19 EXISTE ALGUM RISCO PARA GESTANTES 
E SEUS FILHOS? 

Gestantes tabagistas apresentam um índice mais eleva
do de aborto espontâneo, natimortos, prematuros e be
bês que pesam abaixo da média ao nascer (e c.onseqaente 
risco de doença efou morte). Um número maior dessas 
crianças- morre logo após o nascimento, em comparação 
com os filhos de mães não-fumantes. 

20 E A RELAÇÃO FUMO(PILULA? 

O coeficiente global" de mortalidade em mulheres
mesmo as jovens - que fumam é de cerca de três vezes 
maior do que as que não fumam e tomam pílula. Mulhe
res que usam anticoncepcionais orais e fumam têm risco 
consideravelmente maior de acidente cerebrovascular, 
infarto e coágulos sangüíneos em suas pernas. 

2I EXISTEM RISCOS EM FUMAR QUE AINDA 
NÃO FORAM MENCIONADOS? 

O Rel~Íório do Cirurgi1fó Geral afirma que fumar ci
garros é a "princi"pal causa de interações medicamento
sas no homem". fsto é. os efeitos de qualquer medica
mento tomado pelo paciente podem ser aumentados, di
minuídos ou anulados pelo fumo. Os testes diagnósticos 
podem dar resultados bastante inexatos em fumantes. 

22 COMO PODE O FUMO CAUSAR UM ESPEC
TRO TAO AMPLO DE EFEITOS NA SAÜDE? 

.b possível porque o fumo é composto de um número 
grande de diferentes substâncias que afetam bastante 
várias partes do corpo. O "alcatrão"- uma designação 
con.cisa das partículas sólidas preserites no cigarro -
Cón"a~m cúca de"4.dOO produtos químicos conhecidos, in
cluindo venenos e S:ubstâncias cancerígenas. 

23 POR QUE NEM TODOS OS FUMANTES TllM 
CÂNCER DE PULMÃO? 

Cada indivíduo reage de maneira diferente a todas as 
sub~tâncias por ~árias razões. inclusive de Ordem genéti
ca ~ biológicã. Como q fumo _contém milh~r% de subs
tâncias qUímicas, nãO há motivo para que cada fumante 
contraia a mesma doença. Mas no contexto geral o fato ê 
inevitável: fumantes de cigarros morrem mais cedo do 
qUe os nã-o-fuÕ1antes. É por ísso que rriuitas compã.nhias 
d.e s~guro de Vida estão agora fazendo apólices de seguro 
mais baratas para os não-fumantes. De __ acordo. com a 
Organização Mundial de Saúde, ''os índices de mortali~ 
dade são Uniformemente mais altos entre os fumantes em 
comparação com os não-fumantes de ambos os sexos ... 
qualquer .que seja sua idade ao morrer". Entre os furnan

.tes, o índice de mortalidade por todas as causas aumenta 
com o número de cigarros fumados por dia, com o nú
mero de.anos.deyícío e com a idade mais precoce em que 

-começou. Outras varíáveis são a intensidade da tragada, 

o-nível de alcatrão/nicotina inalado e o número de bafo
rad~s por cigarro. 

24 OS~NÃO-fUMANTES PODEM TER CÂNCER 
DE PULMÃO? 

Sim, mas é comparativamente raro. Cerca de 75 a 80% 
dos norte-amerícanos o câncer de pulmão ocorre entre 
tahagistas, que representam menos de um terço da popu
lação adulta. 

2S A POLU1ÇÃQ 'ATMOSF~R1CA CAUSA 
CÁNÇER? _ 

Talvez em pequeno grau. Em áreas e em cidades muito 
poluídas com smog (mistura de fumaça e nevoeiro), os 
índices de câncer.pulmonar são discretamente mais altos 
·do que em áreas rurais. Mas, em ambos os lugares, os 
índices.de câncer do pulmão são sempre muito mais altos 
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entre fumantes do que entre não-fumantes. Em certas in
dústrias onde existem grandes concentrações de P<?eira 
radioativa e outras cancerígerios, o índice de câncer pul
monar é muito mais alto do que na popuúiÇão em geral. 
Mas até entre esse grupo de pessoas expostas, o índice de 
câncer pulmonar em fumantes é rilais dei 5.000% sii-pefior 
à dos não-fumantes nas inesmãs ocupaçõCS..:.... indicando 
um forte efeito multiplicãdor entre á fumaça do dg-~rro e 
a exposição o"Cupacional. 

26 SUPONDO QUE EU TENHA FUMADO E DE
POJS PARADO? 

Essa resposta tem duas partes: 
I- Todos os fumantes, mesmo os adolescentes, mos

tram desde cedo evidências de broncopatia e doenças 
pulmonares - bronquite crõnica (caracterizada por ex
cesso de muco, tosse seca repetida e escarro) e enfisema. 
O enfisema pode não se revelar, exceto por um teste_ res~ 
piratório ou esforço fiSico, -quando isso aCOntece, sígÕifl~ 
ca que parte da capacidade pulmonar vital foi destruída. 
:S por isso que os fumantes ficam disPnéicos mais rapida~ 
mente que os não~fumantes, E esta situação se torna 
cada vez pior, se a pessoa continua a fumar. 
2- Não demora muito para um fumante "aprendiz" 

combater a repulsa natural do orga_oismO contra a nico
tina e acostumar-se. Uma vez acontecido isto, ê extrema
mente difícil parar de fumar. Além disso, o cigarro 
torna-se um amparo contra o stress, uma arma contra a 
ira e a frustração, e um meió de aurneritar o pi-ãzer. E, 
para muitos, o fumo ê mais dO- que um simples hábitO e, 
ao invês- disso, tornam-se viciados em nicotina. Em uma 
pesquisa realizada, os viciaáos em opiáCeos declararam 
que conseguiram ficar sem estas drogas mais facilmente 
do que sem cigarrOs. 

27 O HÁBITO DE FUMAR CIGARROS É REAL
MENTE UM VICJO? 

Sim: Foi provado pelaAssociação_Ameri~ni de Psi
quiatria e pelo Instituto Nacional de Entõrpecentes que 
o fumo preenche os três lados da "tríade_ do vício". Os 
fumantes desenvolvem tolefância à Óicotina e à fiull.aÇa. 
Eles se tornam dependentes de ambos. Apresentam 
síndrome de abstinência tãilto física comO psicosso-Cial 
quando param de fumar. Os fumantes inveterados- a 
maioria dos quais é viciada - apresentam a maior difi-
culdade em parar de fumar. -

28 ESTES-SINTOMAS SÃO DE-UMA SINDRO· 
ME DE ABSTIN~NCIA VERDADEIRA? 

Sim. Segundo a Associação Aniericana de Psiqúiatriã, 
entre os sintomas estão as alterações da temperatura cor
poral, freqüência cardíaca, da digestão, do tono muscu
lar e do apetite; também são encontrados irritabilidade, 
ansiedade, ânsia pelo tabaco; distúrbios do sono e outros 
sintomas mais "subjetivoS". Geralmente os sintomas di~ 
minuem em sete dias mas podem não desaparecer total
mente durante semanas ou meses. 

29 POR QUE AS PESSOAS COMEÇÂM A FU
MAR? 

Aceita-se, em geral, que a "pressão para igUaiár-se" 
encoraja muitos jovens entre 10 e 18_aflos a experimentar 
o fumo. O motivo mais fieqüente ê parec"er mais velho
para imitar os mais velhos, geralmeiú.e" o~ pais oU irmãs e 
irmãos mais velhos- Ou para rebelarem-se contra a aU~ 
toridade. Quase sempre esses motivos são Coflrriidi~ 
tórios, pois fumar i-Ião é fundamentalmente unia deciSão 
racional. 

30 QUE TIPO DE PESSOA FUMA? 

Hoje, fumar cigarros varia na razão inversa ôa edu
cação e renda. Isto ê, os mais eduCados, os g!upOs maiS 
bem sucedidos na população encerram o menor número 
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de fumantes. Raramente se- vêem pessoas fumando em 
qualquer encontro de negócios. Entre professores, rnêdi

__ cos,-dentistas e farmacêuticos só uns poucos com tarefas 
difíceis fumam atualmente ~o índice de abandono tem 

~§ido Q mais elevado n.essas profissões. 

31 QUANTAS PESSOAS FUMAM NOS ESTA-
DOS UNiDOS? - - -

Atualmenti, õ número é estimado em 53 inilhões, en
tre pessoas com mais de 17 anos de idade. 

32 QUANTO ELES FUMAM? 
O consumo total de cigarros nos EUA era de 640 ,bi

lhões em 19&1; isso representa um maço e meio/dia por 
fumante. 

33 O NÚMERO DE FUMANTES NOS EUA ESTÁ 
CRESCENDO? -

Não, esse número permanece estacionário, embora a 
- popUlação tOtal esteja crescendo. Portanto, o percentual 
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de fumantes está decrescendo há alguns anos. Os fuman
tes norte-americanos com 17 anos ou mais de idade re~ 
presentavam apenas 32,6% da população norte
americana em 1980. Isto significa que os fumantes, antes 
uma maioria, há algum tempo são uma minoria dos 
adultos dos EUA. 

34-0S- HOMENS FUMAM MAlS DO QUE AS 
MULHERES? 

Sinl, mas ã pei-Centagem de adultos norte-americanos 
fumantes caiu de mais de 50%, há 20 anos, para cerca de 
_35% hoje em dia. O percentual de mulheres fumantes 
teve seu pique de 33,7% em 1966, e desde então caiu para 
cerca de 28%. 

35 E ÓS JOVENS? 
Aqui estã a üi6éla de percentagens para diferentes gru

pos etário de homens e mulheres. 

HÃBlTO DE FÚMAR ENTRE OS JOVENS 
Percentual de fumantes regulares 

--------- IDADE 12-!4 

Homens _Mulheres 

1968 2,9 0,6 
1974 4,2 4,9 
1979 3,2 4,3 

36 POR QUE AS PESSOAS CONTINUAM A FU
MAR? 

Quando um grande número de pessoas fuma um vege
tal ou derivado de plantas - maconha, haxixe e· ópio, 
por exemplo - sempre é para provar uma drog<t "psi
coativa", um medicamento que altera seu humor. O ta-

- baco é a única planta que contém nicotina, uma droga 
psicoativa pederosa. Ao inalar a fumaça do cigarro, o fu
mante consegue imediatamente uma dose concentrada 
de nicotina -na sua corrente sangUínea. Ela atinge o 
cérebro em seis segundos- duas vezes mais rápida que a 
heroína (veja pergunta 4). 

37 COMO O VICIO COMEÇA? 
A Assoc_iação Americana de Psiquiatria e .o Instituto 

Nacional de Entorpecentes aceitam que a_nicQtina vicia 
-- sendo talvez a droga_ mais passível de criar vício co
n]lecida pelo_ homem .. E a (l_niC~ droga usada constante
mente·- d_urante o dia inteii-o, dia após dia. Apesar de 
dar nâuseas _aos fumantes neófitos, estes desenvolvem 
"tolerância" a ela. Essa tolerância, ao contrário das dro
gas ... pesadas'',_ é auto limitada- um fumante de tabac_o 
não consegue inalar nicotina suficiente para se matar, 

-porque Jn_va:rÜ.WJ::lmente_ ek adoece .antes.-- Os-fu-mam.ss 
inveterados mantêm um nível de nicotina em seu sangue 
mais provalvelmente para evitar as angústias da "ã.bsti
nência; o sangue de fumantes menos viciados mostrare
j:fetidos. "picos" de nicotina. 

38 QUANTOS FUMANTES GOSTARIAM DE 
ABANDONAR O HÁBITO? 

As pesquisas montram que 85% dos fumantes de cigar
ro gostariam de parar de fumar, e que um grande núme
ro deles já tentou pelo menos uma vez. 

39 A1.GUNS DELES CONSEGUEM PARAR? 
Sim,--tOdõ aríõ qUase dois milhões de americanos pa

ram de fumar, boa parte deles por motivos de saúde. 
Para essas pessoas é uma questão de mOtivação. Como 
to_da droga que vicia, desistir é sempre possível quando 
há um forte motivo. Uma crise cardíaca, o câncer pu!-

IDADE 15-16 IDADE 17-18 

Homens Mulheres Homens Mulheres 
17,0 9,6 30,2- 18,6 
18,1 20,2 31,0 25,9 
13,5 11,8- 19,3 26,2 

manar, o enfiserila adiantado - essas são motivações 
poderosas. 

40 COMO A MAIORIA DAS PESSOAS CONSE· 
GUE PARAR DE FUMAR? 

Em geral, parar de fumar não é um evento- e. sim, 
um processo. Cerca de 95% dos tabagistas abandonam o 
hábito de fumar por si mesmo do modo súbito e total 
Eles podem tentar várias vezes antes de conseguir defini
tivamente. Quase nada pode ajudar uma pessoa a desistir 
ou abandonar o cigarro - isso depende dos seus moti
vos para fumar e quão viciada eli é. Ã Sociedade Ameri
cana de Câncer oferece apoio material que tem ajudado 
muitos tabagistas a parár dê fumar. Outros podem preci
sar do apoio de grupos oferecidos por muitas divisões e 
unidade da Sociedade de Câncer. Não existe um cami
nhç certo para o abandono do hábito de fumar - pois 
esse hábito se instala por causa de uma variedade de ra
zões pessoais, e parar de fumar também ê uma delas e se
rá efetuada por diferentes caminhos por diferentes fu
mantes. Tudo o que for legal, éiico~-moral e efetivo vale a 
pena tentar: isso inclui mascar chicletes, comer cenouras, 

-esCOllder cinzeiros,- !fai- longas caminhadas, ficar em 
bib-liotecas-ou-em-qualquer lugar em que não se-permita 
fumar:· - - -

41 SE EU ABANDONAR O HÁBlTO, PODEREI 
FUMAR UM CIGARRO DE VEZ EM QUANDO? 

Não, a nicotina parece criar uma tolerância perma
nente no ,organ_ismo. Quando um ex::. fumante pêga um ci
garro, mesmo após anos sem fumar, a reação à nicotina é 
imediata e ele rapidamente ~.'"recapturado". Da mesma 
maneira que um ex-alcoólatra não pode beber de novo, 
um ex-fumante nunca mais deverá voltar a fumar. 

42 SE O_POVO PARAR DE FUMAR O QUE 
ACONTECERÁ COM OS PLANTADORES DE TA
BACO? 

Elei poderão plant"ãr outras coisas. Reconhecidamen
te, a plantação de tabaco rende muitos lucros. Atual-
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mente é vendido por I ,50 dólar /libra. Desde que a média 
produzida por acre foi de 1.936libras de tabaco em 1980, 
uma pequena plantação de tabaco pode render muito di~ 
nheiro. Entretanto, o tabaco é plantado em uma peque~ 
na extensão de terra- menos de ci.nco acres -~a "fa~ 
zenda de tabaco", tipo médio. 

43 O TABACO NÃO PAGA NUMEROSOS IM
POSTOS? 

A renda total de impostos pagos pelo tabaco- cerca 
de 95% para cigarros- é superior a seis bilhões de dóla~ 
res ao ano para os governos federal, estadual e locaL 
Não hã nenhuma vantagem em dizer que é uma soma 
substancial de impostos. 

44 SE TODO O PAIS PARASSE DE FUMAR HA
VERIA UMA CRISE ECONÓMICA? 

Como toda a população não vai parar subitamente de 
fumar, qualquer alteração econômica seria absorvida 
lentamente. Quando isso acontéc:et, o país ganhará di~ 
nheiro. O custo total dos derivadps do tabaco, 95% pro.: 
veniente do cigarro, é cerca de 22 bilhões de dólares ao 
ano nos EUA, incluindo impostos. Mas 9 custo nacional 
do fumo é mais alto que sua renda, em termos puramen~ 
te econômicos. As despeSas decorrentes de incapacidade, 
falta ao se·'Viço, queda de produção, doenças, mortalida~ 
de infantil, assistência médica, incêndios causados por 
cigarros e mortes relacionadas e causadas pelo fumo re
presentam pelo menos 30 bilhões de dólares ao ano nos 
EUA. Em outras palavras, por mafs lucrativo que seja 
para os. fazendeiros e companhias de cigarro, o fUmo 
custa ao povo norte-americano mais dp que dá- pelo· 
menos sete a oito bilhões aQ ano. l! óbvio que estes cál
culos financeiros não inc.luem a dor e. Q_ sofrime.nto daS 
pessoas inválidas, as pessoas mortas ou o pesar de suas 
famílias. 

45 QUE É HÁBITO PASSIVO DE FUMAR? 

Hábito passivo de fumar é Jl. inalação de fumaça, em 
ambientes enfumaçados, por pessoas que não furriam. 
Estas pessoas inalam grande quantidade de fumaça '"por 
tabela"- isto é, a fUmaÇa· q·ue não vem diretamente do 
cigarro. A fumaça' exalada pelos fumantes é filtrada por 
seus pulmões; a fumaÇa não dilufda contém petcentagens 
mais altas de alcatrão, nicotina e gases nocivos que a f~
maça liberada pelo fumante. 

46 É PERIGOSOO HÃBITO PASSIVO DE FU
MAR? 

A fumaça do tabaco, o __ maior poluente interno, é peri
gosa para pessoas com certos tipos de cardiopatias. Isso 
causa dificuldade respiratória e . desencadeia fortes 
reações alérgicas em outras. Duas pesquisas científiCas 
recentes mostram um riscq maior de câncer pulmomir 
nas esposas não~ú!m.ant~;s de indivíduos quC fumaffi a~ 
garras. Outr.o estudo encontroU ym Pequeno .risco~ ou 
nenhum. Essa pergunta ainda não foi respondida, mas é 
assunto para discussão. 

47 O HÁBITO PASSIVO~AFETA CRIANÇAS? 

Crianças em casa, onde um 01,1 ambos os pais fumam 
têm uma chance duas vezes maior de ter bronquite ou 
pneumonia durante o primeiro· ano de vida do que 
crianças de casas onde. não existem tabagistas.J~Ias têm 
inclusive mais probleinas de adenóide e amígdalas que fi
lhos de não-fumantes:-

48 FUMAR CIGARROS DE MACONHA [; 
MAIS SEGURO QUE FUMAR CIGARRO J:)E TA
BACO? 

Os cigarros de maconha possuem muito mais .. alca
trão" que os cigarros de tabaco. Eles são também fuma-

dos de maneira dif~rente~ quando inalada profundamen~ 
te, a fumaça fica durante muito tempo nos pulmões, e 
são fumados até o fim onde a con~p.tração. de alcatrãq é 
maior. Tudo isso sugere que fumar maconha- nieSmo 

_ que a maioria dos. fumantes. de maconha consuma um 
núrriero :inenor·de cigarros que os fUmantes de tabaco- -
pode ser mais cancerígeno que Õ tabaco. 

·4~ MASCAR TABACO É SEGURO? 

Não. Muitos estudos e experiências médicas significa
tivas mostram uma ligação aumentada entre mas-car ta
baco e câncer da cavidade oral. Na lndia, onde este hábi-

- lo é difimdído, isto foi bastante documentado. As autori
dades sanitárias estão preocupadas com a produção de 
tabaco norte-americano (para mascar) que aumentou em 
50% entre 1971-198.1. Pessoas que mascam_tabaco se tor
nam tão viciadas .em nicotina quantO os.ftirnantes; a ni
cotina desta fonte, ao contrário dos cigarros, é absorvida 
pelas mucosas da boca. A seguir estas pessoas podem ser 
tentadas a mudar do tabaco sem fumaça para o fumo de 
cigarros, porcjue o organismo capta nicotina muito rapi
·damerite quando esta é inalada na fumaça do cigarro. 

50 E O RAPÉ? 

Cheirar rapé também não é seguro. Habitqalmente, 
nos EUA, o rapé é enrolado em pílula" e colocado entre a 
gengiva e a bochecha. Muítos estudos mostram um au
mento do risco de câncer da cavidade oral e da ladnge, 
relacionada com o uso do rapé neste país. Um estud.ore
cente, feito em mulheres que'uSam rapé, na Carolina do 
Norte, mostrou um aumento de 490% no cãnc_er de boca 
e um aumento de 50 vezes do cancer de bochechas e gen
givas, em comparação com as pessoas que não cheiram 
r_apé_~ Tal qual os mascadores de tabaco, as pessoas que 
usam rapé ficam acostumadas com a nicotina e podem 
ser tentadas a mudar para cigarros, visando conseguir 
d~ses maiores e fiais rápidaS da droga. De acordo com a 
SQciedade Americai:ia de Câncer: "As pesso.~s d~vem ser 
solícítadas, com veemência, a abando"i1ã.r -o uso de todos 
os derivados do tabacp, inclusive cheirar rapé_ e mascar 
tabaco". 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Copçedo a 
palavra ao nobre Senador .. Henrique San~illo. 

O SR~ HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE ,l REVIS-lO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
-palavra ao nobre Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA ( PDS - BA. Pronuncia o se~ 
guinte discurso,Sem revisªo 9o_orador.)- Sr. Presiden~ 

. te, Srs. Senadores: 
Antes de abordar a matéria que desejo aflorar., ainda 

uma vez, desta tribuna, sobre a sucessão presidencial, 
quero consignar aqui uma palavra de reconhecimento, 

-podia meSino dizer de emoção, pelo que ontem assisti
mos, durante todo o correr do dia-, na Televisão Glt;>b-o, 
convocando os brasileiros para que contribuam, de algu
ma maneira, para minorar a situação aflitiva em que se 
encontra o Nordeste. Foi, realmente, uma iniciativa ad
mirãVel, e levada a termo com a competência, com a ca
pacidade e com o êxito que é próprio daquela televisão. 

Quero, 'portanto, ··como n·ardestino, deixar aqui uma 
palavra de agradecimento por aquela iniciativa. Estou 
certo de que, sobretudo os meus colegas que aqui repre
sentam a sofrida Região do Nordeste, estarão comigo 
nesta demonstração de reconhecimeilto. 
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__ O Sr. Virgílio Távora- Permite um aparte, eminente-
mente Senador? -

O SR. LUIZ VIANNA - Com prazer. 

O Sr. Virgflio Távora- Estamos certos que neste mo
mento V. Ex.~_riãQ tala só em Seu nome, não fala só em 
nome -da representação de seu Partido, não fala só em 
n~me daqueles que tanto sofrem na Região. V. Ex• estã, 
rea"!ffiente, transmitindo à Casa O sentilnênto de todos os 
brasileiros. Párabenizamo-nos com V. Ex~ por tocar nes
te assunto, antes de entrar no mérito do discurso que 
hoje vai pronunicar, e que, sem fazer jogo de palavra, 
deve V. Ex• prenunciar, brilhante como sempre, para di
zer que mérito ·maior, do que mostrar o grande coração 
dos brasileiros, foi o de chamar a atenção da sociedade 
de nossa Pátrii para a necessidade de se encarar com se
riedade este grande problema nacional que ê o problema 
da nossa Região. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a V. Ex• e desejo 
assinalar que está" anunciado pela Rede.Gtobo de Televi
são que continuará uma campanha para a estruturação 
de medidas que sejam não apenas es~e rem(xlio passagei
ro das contrlbuições-eventua~is mas, realmente, remédios, 
de- algum modo, definitivos para o problema da seca. 

Sr. Presidente, Srs. Senad.ores, creio desnecessário 
lembrar a insistência, diria até a impertinência com que 
desta tribuna tenho invocado, face ao grave problema da 
sucessão presidencial, a imperiosa necessidade de se bus
car um consenso partidário, e, se possível, supraparti
dário. O tempo não me tem feito mudar de rumo. Longe 
disso. E o.s fatos, tão nítidos e tão gritantes, que dia a dia 
se avolumam espalhando por todo o País uma névoa de 
insegurança, poderia até dizer de tem.or ante as incerte
zas do amanhã, permitem-crie dizer que o consenso já se 
transformou numa questão de bom senso. 

Somente os cegos não .verão os perigos que nos ron
dam. Basta olhar e meditar, tomar o pulso da nação para 
se sentir que o Brasil reclama ser o primeiio passo do 
momento a busca de um entendimento, de alguma forma 
de trégua, capaz de re.stabelecer a confiança e a tranqüili
dade, indispensáveis para retomarmos o caminho do de
senvolvimentO. Hoje a palavra está com os políticos .;...._ 
amanhã talvei: não esteja .. Lembro-me haver lido num 
pronunciamento do Presidente Castello Branco, na Es~ 
cola Superior de Guerra, que uma das condições precí
puas para a sobrevivência da democracia residia em ser o 
consenso maior:_do que foi dissenso. Hoje, diante do qua
dro que aí está, o País inquieto e inseguro do futuro, eu 
me pergunto se a nossa débil democracia poderá s.obrevi
ver dentro de uma casa dividida, e, mais que isso, invadi
da pela descrença, na qual o dissenso seja a nota domi
nante. 

E se ainda .!lma vez dirijo-me aos meus ilustres pares, 
para re"iferar cOnheCidos pontos de vista, é para 
congratular-me com o Presidente João Figueiredo pela 
decisão que anunciou de próceder a ampla consulta, não 
somente ao nosso Partido, mas também a outr.os ponde
ráveis segrrientos da vida nacional, numa tentativa de en-

- corltrar, em meio à'"bo.rrasca política que aí está, uma 
nesga de céu azul capaz de indicar algum espaço no qual 
possam os brasileiros se reunirem para encontrarem á 
maneira de conjurar os perigos tão à vista de todos. 

Não sabemos, pois, é cedo para se avaliar os frutos da 
tentativa presidencial, se o Presidente Figueiredo fincará 
em chão sólido o raino de oliveira com que ac-aba de aCe
nar as esperailças de paz-dos brasileiros. Até porque- e 

- não pOdemos nem devemos ignorá-lo- jã começaram a 
·aparecei-, a despontar aqui e ali, como negras nuvens no 
horizonte, os primeiros sinais de inconformidade ou 
m_al-estar ante à gestão do Chefe do Estado.~ a vo~_dos 
que cuidam mais dQs próprios interesses do que dos d.o 
País. Para uns não haveria porque o Chefe do Estado 
alçar as suas vistas e os seus ouvidos acima e além dos 
muros da sua cídadela partidária. Par.a outros- hipóte-

··~ 
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se: na qual não creio .....;.. se tratada de estratégia barata, 
destinada a enganar alguns poucos beócios da política, 
visto que o Presidente traria escondida na_manga do paM 
letó a carta marcada com o nome do candidato de s_uas 
preferências. É o mau hábito dos que jamais conseguem 
julgar os outros senão por si próprios e erfi tudo vêem a 
mentira ou o embuste. Para mim é injurioSo dizerMse que 
o Presidente jâ tem o noJne do candidato. Lem_bro-me 
bem, Sr. Presidente, de que nos meses finais do mandato 
do Presidente Castello branco não houve dia em que de 
algum ponto não surgisSe uma ·voz j_Urarido que -o Presi
dente não passaria o Governo a 15 de março. E-isso Toí 
dito e repetido até o último dia, por mais reiteradas e vi
gorosas que fOssem as seguran-ças dadas pelo Presidenú: 
de não exceder de um dia sequer_o_ maildato fixado pelo 
Congresso Nacional. Não surpreende~ me, pois, que ain~ 
da prolifere nO País esse hábito de imputar desígnio de 
faisidade ou de mistifiCação às afirmativas dos 8overnarl-_ · 
tes de mais alto nível. Que mofivoúemcis nM, Sr. Presi
dente, para emprestar às palavras do Presidente João Fi
gueiredo finalidade menos nobre e menos verdadeira? 
Terá Sua Excelência, porventura, faltado à palavra desde 
o momento em que se tornou candidato e depois Presi
dente da República? Terá preferido os atalhos da politi
cagem aos caminhos do bem público? Longe disso. tudo 
quanto prometeu como candidato tem levado a bom ter
mo como Presidente. Por que mudaria' agora quando já 
deve ter as vistas voltadas para a História? 

Por ser fato recente, todos certamente se lembrarão do 
que foi a anistia. Durante meses- a Oposição agitou o 
Brasil, negando por todos os modos possívc!íS a correção 
da proposição governamental. Quem aqui chegasse ima
ginaría estarmos às vésperas da decretação da penã de 
morte. Na verdade pura inVencíonici! dos que buScavam 
iludir a nobre sentimentalidade dos brasileiros. E mal
grado todas as invencionices, nós do Governo, atenden
do ao projeto, à proposição e à determinação do Presi
dente João Figueiredo votamos a anistia, que restituiu 
ao Brasíl, e a lhe guiar, a liberdade, a quantos se encon
travam processados, presos ou exilados. Acima das 
agressões e das irijustiças foi colocado o coinpromissO do 
Presidente, e a anistia desabrochou como radiante espe
rança de conciliação sobre todos os brasileiros. Po_r_ que 
imaginarmos agora que a palavra de ontem não é a pala
vra de hoje? Também compromisSo ao-Presidente João 
Figueiredo, ao assegurar que faria do Brasil uma demo
cracia, foi a realização de eleições livres em 15 de no
vembro do ano passado. Não exagero, ao dizer que lhe 
puseram em dúvida a palavra: o pleito não seria realiza
do nas condições anunciadas. A verdade, porém, é que 
as eleições levaram às urnas milhões de brasileiros, num 
admirável espetáculo de democracia e de liberdade_. A 
Câmara dos Deputados ficou conStituída com ·u-ma 
maioiia OposiciOnista e dez Estados elegeram para ache
fia do Poder Executivo candidatos da Oposição. Arnda 
uma vez, e de maneira irretorquível, o Presidente Figuei
redo assegurava o cumprimento do que prometera. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um apar
te, eminente_colega? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante- A eleiçã.o direta é a consulta 
geral à Nação. É a eleição ideal. Mas, na falta dela, não 
vejo porque, -e nisto em plena sintonia com V. Ex• -,
não vejo porque não se faça a mais amPla sondagein na 
opinião pública, para saber qual o nome que recebe a 
preferência do maior número de brisildros. Já disse tu
do, eminente colega: estou de pleno acordo com V. Ex• 
Para que o sucessor do Presidente Figueiredo tenha o 
respaldo, se não da totalidade, mas da grande maioria da 
opinião pública nacional, que se faça a mais ampla con
sulta interpartidária. Muito obrigado. 

O Sr. Lufz Viana- Agradeço a V. Ex• o valioso apoio 
à tese que tenho aqui reiteradamente defendido. 

Nessas condições, tão firmes e reiteradas têm sido as 
declarações do Presidente João FigUeiredo- quantO aõ 
zelo que põe no cumprimento da palavra empenhada, 
que não podemos ter qualquer vacilação ao acreditar 
que através çie ampla consulta ao partido e~ -Nação serâ 
buscada uma solução que, se não representar a unanimi~ 
dade- ideal certamente inatingível- representará a as
pir~ção de_ expressiya maioria do PDS e de, signi:[icatiVos 
setQfes ·da vida brasileira. A eleição é apenas uma ope
ração numéfiCa reJativilmiútte fâcii.--MaS, a-escolha- de 
um candidato, sobretudo numa eleição indireta, que de
tenhu a confiança-do País num momento de- greve per~ 
turb"ação da vida política, econômica, finaO:Ceifae sõCiaJ; 
é resp01lsabilidadC- extraordinária. E nãO ÍenhÓ dúvida 
de que, ao assumi-la, o Presidente tem a consciêricl!i de 
que irá- falar, não apenas para o dia que passa, mas 
sobretudo para_ a História, que_ é ineXoráv~l nos seusjul
gumentos. Estou convicto de que o ·Preside1;1te não de-
cepciona-rá a·-waÇão. - - - --

Quanto a mim, se ainda volto ao assunto da sucessão 
presidencial é para que se não diga o que se disse da cida
de d_e Ami<;ias: que a perdeu o silêncio. Contfnuarei, por
tanto, a falar, se necesSário a clamar, tania estou certo de 
que uma boa ou má escolha result<irá a salvação ou a 
per~a do nosso futuro próximo. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

-~ O SR. LUfZ VIANA -Corri muito pra-zer. 

O Sr. Humberto Lucena -Em primeiro lugar, estou_ 
ou_vindo _com muita atenção o discurso de V. Ex• que; 

-como sempre, versa matéria da maior imPortâncía nã-tri
buna, no caso, a sucessão presidencial. No iniCIO, V. -Ex•, 
en passant,_ falotJ que era preciso que os políticos agis~ 
sem, com cerrarapidez, enquanto o assunto estava nas 
suas mãos. Não sei Se aí V. Ex• quis i"nSinuar algum re
ceio_ que está em seu espírito, de um retrocesso POlítico 
inStitUdi:nla!, -em face da conturbada sucessão presiden
cial do" Gf:nâill FigUe"iredo. Em -segurido, v: Ex• disse 
que diante do quS:dro atual impõe-se uma imPh consul~ 
ta para a escolha do candidato à sucessão presidencial. 
Ora, nobre Senador Luiz Viana, V. Ex~ que é um demo
crata da melhor estirpe ... 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a V. Ex• 

O Sr. HumbCrto Lucena- ... e também um liberal, há 
de convir comigo. Diante da situaçãO que aí está, sobre
tudo das dificuldades que surgiram dentro do prÓprio 
PDS, em relação à sucessão, porque este é o problema
não houvesse isso não se estaria falando em consulta am
pla à sociedade, porque o próprio PDS o resolveria -
diante disso, o mais certo, o mais viável, o mais plaUsível 
dentro de um programa realmente redemocratizante, na 
linha de juramento do Presidente na sua posse, érestabe-

_____ lecer de wna vez por todas eleições diretas para Presiden~ 
te da República. A!iãs, essa solução já conta, inclusive, 

- com o apoio ·de setores expressivos, não s·ó do pr6pfio 
Go_verno como do PDS e, por_ que não dizer, com as sim
patias das- Forças Armadas que são as guardiãs do regi
me, no desempenho de seu papel constitucional. Por ou
tro ladp, no que tange à afirmativa de V. Ex•, que tive-

- mõs em 1982 eleições livres, devo fazer a devida ressalva. 
V. Ex• me perdoe, mas ninguém mais do que V. Ex• sabe 
que as eleições de 1982 foram feitas sob o guante do_ca~ 
suísmo mais espeCffico quejã se conheceu no direfto elei
toral brasileiro. Evidentemente, não pode ter havido li
berdade numa eleição como aquela, com vinculação to
tal de votos, com sublegendas, com proibiçãO de coli
gações-, cotn modificação prévia do colégio eleitoral, etc. 
Por úftim~. quanto à anistia, eu lembraria apenas a V. 
Ex~ que ela não foi tão ampla quanto desejávamos, pois 
o nobre D.eputado Célia Borja- sabe V. Ex• que S. Ex• 
é uma ~âas expressões do PDS do Estado do -Rio e, por 

que nã·o dizer, do PDS nacional- aprese~tou u.m proje
to para o qual tenho recebido ãpelos de aprovação dos 
mais diversos setores da sociedade, no sentido de esten
der a anistia a dezenas senão cen~nas de brasiieirgs que 
ficaram· ·rara de seu beneficio. Com essa intervenção, eu 
queria apenas -Colocar afgumas questões diã.nte do pro
nunciame~~-a ~e V. Ex• que e_u saúdo com respeito. 

O SR. LUIZ VIANA- Desejo dizer a V. Ex• que, em 
relação a alguns pontos de vista por V, Ex• enunciados, 
estou de pleno acordo, inclusive quanto à eleição direta 
pa-ra PreSidetite-da R(;pú6Iica.-Mas, no particular, eu es-

- fãrf:lse-gu1nao um poucO O que já mariifestou o Gover"ila
dor tanCrt:dõ Neve_s, que-acha também, comO_eU, que
para essa eleição seria irilpossível conseguirmos Uma le
gislação para restabelecer a eleição direta. Diante dessa 
in1posSibilidade, que acho real - pelo menos acho ver
dadeira .. : .. :é que tenho qUe an-alisar a eleição como sendo 
indireta, e não Como se.fõSS-e direta, que _é intekamente 
diferente, como V. _Ex_' bem sabe .. 

Quanto à anistia, V. Ex• pode estar certo de que com o 
projeto do nosso antigo colega Deputado Célío BOrja, 
realmente uma das expressões mais ilustres da vida polí
tica e jurídica do Brasil, V. Ex• terá o meu voto para 
aprovação de um projeto que venha realmente ampliar, 
caso necessário, os casos de anistia de brasileiros ainda 
não beneficiados co-m aquela medida. 

O Sr. Itamllf Franco- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador Luiz Viana? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer. 

O Sr. Itãmar-Franco ~V. Ex• citou há pouco o Go
vernador de Minas Gerais. Eu estranho esSa declaração 
_de_V. Ex~, porque_durante a campanha eleitoral no Esta
do de Minas Gerais, campanha da qual participei bus
cando minha reeleição, ·a-o lado do atual Governador, em 
nenhum momento ouvi S. P defender as eleições indire
tas. 

O SR. LUIZ VIANA- V. Ex• quer, evidentemente, 
alfinetar o Governador Tancredo Neves. É um direito 
que V. Ex• tem. Eu não disse que o Governador defendia 
a eleição indireta. O que eu disse, pelo menos o que eu li 
aqui na imprensa, foi que ele, considerando uma hipóte
se improvável ou fnviâvel o estabelecimento de uma 
eleição direta para a próxima eleição, devia, como todos, 
raciocinar, agir, como se tratando de uma eleição iitdire
ta. 

Osr:Itamar Franco- V. Ex• vai me permitir só com
plementar o meu pensamento. Primeiro, não quero alfi
netar o Governador de Minas Gerais. V. Ex• já conhece 
as minhas discordâncias com o Governador de Minas 
Gerais. Agora, o Jailieittável é -que em Min3s Gerais só se 
venceu porque se pregou uma campanha de oposiÇão 
verdadeira, porque se levou uma mensagem oposiconis
ta. Caso contrário, o atual Governador nãO seiíii Gover
nador. Nunca, nos nossos comícios, nas praças públicas, 
colocávamos uma vfrgula ou um mas ... 

-'O SR. LUIZ VIANA- Evidentemente, o recado de 
V. Ex• não é para mim ... 

O Sr. Itamar Franco- Vou terminar o meu raciocí
nio, mas se V. Ex• não quiser eu paro o aparte. 

O SR. LUIZ_ VIANA - Não, continue. Terei muito 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco -Senador Luiz Viana, vejo com 
tristeza V. Ex• defender desta tribuna este consenso, esta 
consulta ampla, porque é uma· consulta falsa, que soa 
falsa. Consulta à NaÇão só existe uma, e V. Ex•, como 
diz--o nosso Líder, e um democrata e sabe qual é.);; a con
-~~lta _em que o povo pode _participar, em q~e o povo 

-pode escolher o seu governante, Não adianta escolher-



4184 Terça-feira 20 

mos este ou aquele homem para opinar, este ou aquele 
Governador que esquece as suas promessas de campa
nha. Só há um caminho, Senador. V. Ex• usou expres
sões .. inquietude", "borrasca", ••casa dividida". Isso só 
será superado, Senador Luiz Viana, com eleições diretas 
para Presidente da República. Do contrário, sim, a casa 
continuará dividida, as borrascas virão e a ii:lquíehide há 
de permanecer na nossa alma. Tenho impressão, discor
dando de V._ Ex•, de que está na hora realmente de o 
Congresso s_e afirmar e·pefiiiitlr urria reforma Constitu
cional que desse as eleições diretas para este Pafs. O mo
mento está ínclusive passando. 

O SR. LUJZ VIANA --Lamento não poder concor~ 
dar com o meu ilustre colega, por quem tenho tão grande 
apreço, mas a eleição iridireta é tão democrática, pode 
ser tão legítima qUanto a eleição direta. f: evidente! Nos 
Estados Unidos, por exemplo, as eleições são indiretas, e 
ninguém jamais pôs em dúvida aquele sistema democrá~ 
tico e que a nação ainericana não seja consUltada no 
voto que dá para a eleição do seu chefe de estado. 

O Sr. Itamar Franco- O processo é totalmente dife. 
rente, Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA - Estou apenas dizendo a V. 
Ex• que, em tese ou em teoria, a eleição indireta pode ser 
tão legítima, tão democrática quanto a eleição- direta. 

O Sr. Itamar Franco - Só que a tese não cabe neste 
instante, no País. 

O SR. LUIZ VIANA- Cabe. Temos um colégio elei~ 
torai e V. Ex~ apenas contesta o colégio, o que-e -outra 
coisa. -

O Sr. Juthay Magalhães- Permite V. Ex!- um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer. 

O Sr. Juthay Magalhães- Senador Luiz Viana, eu es~ 
tava em meu gabinete quando escutei v. Ex!- iniciar o seu 
pronunciamento, e não podia- deixar de vir a este ple
nário para manifestar a -minha concordância com os 
pontos de vista que V. Ex• vem defendendo com tanto 
brilhantismo da tribuna. 

O SR. LUlZ VIANA- Fico grato a V. Ex• 

O Sr. Juthay Magalhães- Acredito, corno V, Ex•, 
que é necessário ouvirmos os diverso_s segmentos da so~ 
ciedade brasileira, para termos uma idéia de um consen~ 
so ou até de um bom senso, e por uma questão de bom 
senso es-colhermos um candidatQque ultrapasse até os li~ 
mites do nosso partido e que mereça o respeito e a con~ 
fiança da sociedade _brasilei'ra, nesta hora de transição 
que estamos vivendo._ Por isSo, parabenizo V. Ex~ pelo 
seu pronunciamento, concordando plenamente com o 
que tem dito nesta tribuna. 

O SR. LUIZ VIANA - Realmente, a tentativa de se 
encontrar um candidato nas c_ondições que V. Ex• acaba 
de enunciar, é importante e será altamente benéfiCo para 
a vida brasileira. 

O Sr. José Fragclli - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA- <;>uço V. Ex• com muito pra~ 
zer. 

O Sr. José Fragelli - O meu aparte é no sentido de 
reiterar aquele que jã foi dado pelo meu eminente Líder 
- aliás; a primeira questão posta por S. Ex' - quando 
relembrou que V. Ex• dissera ao iniciar o seu discurso 
que os políticos precisavãm - e urgia- dar solução à 
questão da sucessão presidencial, enquanto_ o assunto es-
tava nas suas mãos. O meu "ilustre Líder pedfu a V. Ex• 
um esclarecimento; que reitero e reitero-lalvez, se me_ 
permite, mais do que ao Senador ao grande historiador 
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que é V. Ex~, aos seus conhecimentos, à sua experiência e 
até ao seu ins_tinto de historiador, para dar a devida res
posta à indagação do Líder Humberto Lucena. 

O SR. LUIZ VIANA- Nobre Senador José Fragelli, 
V~ Ex• pode estar certo de que não me furtarei a dar esta 
resposta. Realmente eu disse que hoje a palavra está com 
os políticos. Amanhã poderá não estar mais coliOSco. 
Poderemos ser ultrapassados pelos acontecimentos. Es~ 
tã"rnos vei1do- aí os- saques, -a -agitação soêial, a insatis~ 
fação so'é:ial, a insatisfação geral de Norte a Sul do País, e 

~ não podemos saber o que será o dja de _ama_nhã. Seria ne
cessário que os políticos, acima dos p-artidos, se tinissem 
em busca de uma solução que tranqUilizasse o País e 
abrisse novas perspectivas para os brasileiros. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

-- O SR. LUIZ VIANA - Com prazer. 

6 Sr. Fábio Lucena ....=.... Nobre~senador Luiz Viailã, a 
questão da consulta à sociedade está amplamente eluci
dada pum livro de V. Ex•, publicado, se não me engano, 
em 1937, a que deu o título rle "Rui e Nabuco". Neste li~ 
vro V. Ex' traça a diferença entre os dois grandes brasi
leiros e diz que Rui não foi malor que Nabuco, e vice~ 
versa, e sim que Rui, ao contrário de Nabuco, era um re~ 
volucionário, enquanto N abuco era um conservador que 
acabou por deixar a idéia monarquista para aderir à Re~ 
pública. Em_nenhum ponto deste seu livro V, Ex• defen~ 
de o processo de escolha, no regime republicano, por 
eleiçõe~ indiretas, contrariando, por conseguinte, o que 
se contém agora em seu proriunciamento.-Em segundo 
lugar, quanto à sucessão de Castello, a questão está per~ 
ff:itãmente elucidada em outro livro de V. Ex•- "O Go~ 
vçrno Castello Branco", provavelmente o mais perfeito 
relato biográfico não apenas do ex~Presidente Castello 
-Branco-_G:Qmº o retrato da sitUaÇãO his-tóiic3 que_o nosso 
Pafs Viveu a partír -de 1964. Em seu livro "O Governo 
Castello Branco", V. Ex~ publica um fac-simile, com a 
fetra do própi-'io MareChal Castello Branco, indicando 
seis nomes da preferência do ilustre ex~Presidente para 
substituí~lo_na Presidência da República, inclusiVe o seu 
Ministro do Exército, o Marechal Costa e Silva, que vem 
em penúltimo lugar. Quanto à alusão inicial de V. Ex• à 
TV~Globo, dou parecer louvando a iniciativa dessa emis
sora. No entanto, o que ontem se viu pela TV~Giobo 
nada mais foi do que o resultado do trabalho do Sr. 
Mário Andreazza no Nordeste, o qual levou o Nordeste 
àquela situação de_ desgraça ontem apontada aos brasi~ 
leiros, e alguns que_a assistiram não puderam deixar de 
debulhar os seus pratos em quantidade tão dolorosa e 
tão volumosa, como V. Ex' enfocou no início do s~u- pro
nunciamento. Finalmente, nobre Professor, evidente
mente não lembro, porque a um historiador do naipe, da 
dimensão, de alto coturno, como V. Exll, ninguém come
te a ousadia de recordar fatos históricos, apenas faço ver 
que a anistia, dePois de 64, pela primeira vez na História 
do nosso País, c_onstou do Programa do PMDB registra
do no Superior Tribunal Eleitoral em maio do ano de 
1972. Perdoe-me V. Ex• por tê-lo in_terromptdo. 

O SR. LUIZ VIANA - Nobre Senador Fábio Luce
na, a assertiva de V. Ex• n_ão cOntradiz, em nada, o meu 
diScurso. Apenas digo que a anistia foi prometida, foi 
apresentada, por projeto, pelo Presidente da República, 
o que não significa que não estivesse na aspiração, no de~ 
seja de outros setores da vida nacional ou da vida parti~ 
dária do Brasil, como é o caso do PMDB. 

Qu:lnfõ a· v. Ex• imputar que aquilo que vim~s ontem 
fof cOnseqüência do trab_alho, das iniciativas-do Minrstro 
An_d_re_a_zza,, apenas lhe digo que podemos atribuir muitas 
çoisas aõ Ministro Andreazza, mas que S. Ex• t_enha tan
ta força para fazer a seca, é um pouco excessivo. A seca, 
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infdizrilibiúe, é-Uma-calamidade que desce sobre o Nor~ 
deste, mas não vem dos homens, vem do céu. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Ouço_ V. Ex• com prazer. 

O Sr. Virgílio Távora- Só muita paixão política po~ 
deriajustamente extravasar no aparte anteríor dado a V.' 

. Ex•, que o _que ouvimos foi atribuir ao resultado do tra~. 
balho de um Ministro de Estado o quadro que vimos.~ 
Nem que fósse ele super~ homem, nem que tivesse todo o 
gênio de Atlas dentro de si_ condensado, alguém, por sua 
ação, poderia apresentar numa região- um espetáculo de 
devastação como aquele assistido. Ao co_ntrârio, manda 
a justiça, ... 

O SR. LUIZ VIANA - Aquela que tanto nos con~ 
frange o coração quando lá estamos. 

O Sr. Virgílio Távora - ... impõe a História que se 
diga- e, sabe V. Ex' que na questão sucessão somos um· 
dos raros polítiCOs que ainda não tem aqui toinado essa 
paixão por um outro candidato - o N ardeste deve 
muitíssimo a esSe Ministro que no momento foi atacado, 
o Ministro Andreazza. 

Fomos GOvernador de Estado. Naquela época não lhe 
lançava turíbulos, não lhe jogávamos incenso, maS te
mos de_ reconheCer que fui um batalhador imenso para 
diminuir "ãs agruras do -N o.rdeste~ __ J ustiça hâ qUe ser feita, 
mesmo que fosse ao maior inimigo que tivesse, não se 
pode oUvlT- aqui tã.nta injustiça dita, pode ser Com forma 
bonita, mas que injustiça não deixa de ser. 

O SR. LUlZ VJANA - 1: oportuna a observação de 
V. Ex~ 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me V. Ex~? 

O SR. LUIZ VIANA - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Senador Luiz 
Viana, corroborando o pensamento do Líder Virgflio 
Távora, lembro que aquilo que aconteceu ontem deveria 
se:rvir de parâmetro para a avaliação da magnitude do 
prÕblema social que se tem lã no Nordeste, dq esforço 
que significa dar assistência e a sustentação a I milhão e 
meio de trabalhadores nas frentes de serviço. Ontem 
toda a Nação foi mobilizada, através de um sistema de 
comunicação que virtualmente perfeito, em comparação 
com os padrões mundiais pois a "Rede Globo" situa~se 
em 49lugar em nível, em escala mundial, no que se refere 
à qualidade e alcance. Esse sistema todo mobilizou a 
Nação inteira, e o que conseguiu arrecadar foram 3 bi~ 
lhões e pouco de cruzeiros. Se se dividir essa importância 
por I milhão e meio dos que estão apenas nas frentes de 
serviço, vai dar 2 mil cruzeiros para cada um. É ãpenas 
um dia na vida de um milhão e meio de nord_estinos. V. 
Ex•, por aí, pode aquilatar a magnitude do trabalho que 
o Ministro Mãrio Andreazza tem, durante quatro anos 
de seca e mais dois que estão por vir. Tenho a impressão 
de que, ao contrário da interpretação dada pelo eminen~ 
te Senador Fábio Lucena, o resultado de ontem faz jus
tiça ao Ministro e justifica as dificuldades que ele tem de 
sanar todas as dores da nossa Região. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA- Com muito prazer, nobre Se~ 
nadar Fábio Lucena. 

-0 Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, apenas ~e li~ 
mitei a _repetir palavras do GOvernador de Pernambuco 
do ano de 1974, em reunião do Conselho da SUDENE, 
na cidade do Recife. O Governador de peynambuco acu
sava o esvaziamento da SUDENE como principal res-
ponsâVel pela calamidade que hoje tomou conta do Nor~ 

;· ~ --
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deste. E nessa época, era Ministro de Estado o Sr. Mãrio 
Andreazza, e o Governador de Pernambuco à época ê_ o 
eminente Presidente do Senado Fe.deral, Senador Nifo 
Coelho, cujo discurso da época, se o desejarem, poderei 
trazer para ler amanhã, aqui desta tdbuna. 

O SR. LUIZ VIANA - Acredito que o Ministro 
Mário Andreazza, na época ... 

O Sr. Virgílio Távora- O Ministro em questão-não 
era o titular da pasta do Interior, à época, seja frisado. 

O SR. LUIZ VIANA- ... não era o Ministro do Inte
rior, e nem tinha nenhuma participação no que nós to
dos nordestinos- e nisso eu secundo veementeffic!nte o 
Presidente do Senado Federal, Senador Nilo Coêlho -
chamamos, e acho que com muita razão, o esvaziamento 
da SUDENE: realmente tem ocorrido e deve ser corrigiw 
do. 

Mas, continuando Sr. Presidente, eu diria que quanto 
a mim sou dos que antes de ter alguma preferência de orw 
dem pessoal, se voltam para os interesses do Brasil. Pow 
demos não escolher o melhor, mas temos o dever de pro
curar quem possa conquistar a confianÇa di uma nação 
bafejada pela esperança. Estou certo de que assim pensa 
o Presidente figueiredo, a quem pediria licença para 
lembrar o conselho de Salomão. ao dizer que os reis não 
são obrigados a amar os amigos. São, sim, ohiigados a 
amar a Nação. 

Não tenho dúvidas, pois o mesmo aconteceu aos go
vernaJltes que arcaram com a responsabilidade de graves 
decisões, de já haver o Presidente Figueiredo, ao longo 
da sua laboriosa vida pública, ôbservado que os maiores 
inimigos, os Que conduzem ao erro, conforme assinalou 
o Padre Vieira no famoso sermão da Primeira Sexta
Feria da Quaresma, são os aduladores: E pergunta obra
vo orador sacro: .. Onde vivem, ou onde estão acastela
dos estes inimigos dos reis? ao que ele próprio responde: 
~ certo que não são os que lavram os campos, nem os 
que aram os mares, nem os que presidem as tones, nem 
os que pleiteiam nos tribunais, nem os que comerciam 
nas praças, nem mesmos todos os outros que com o tra
balho d_e suas mãos servem à república, e só conhecem de 
palácio as paredes e as adoram de fora. Logo se não são 
os que somente as vêem de fora, devem ser sem dúvida os 
que as freqUentam de dentro ... " Realmente, não fosse o 
Presidente Figueiredo daqueles capazes de se sobrepor à 
lisonja, separar o joio do trigo, e bem Jocalizar atender 
aos interesses do Brasil, e certamente correríamos graves 
riscos em hora tão difícil, tão dura, diria misino tão inar~
cada por interesses de toda sorte. 

Em verdade, quando o Presidente diz que além de ou~ 
vir os seus correligionários, pretende auscuiiar outfOs se
tores representativos da vida nacional, ele nos dá a segu
rança de não trazer candidato na manga do paletó. Não 
se trata de um mãgíco desejoso de iludir umã platéia. E 
nós bem sabemos quanto é penoso sobrepor-se aos inte
resses ou às ambições dOS amigos. Para: Se ter idéia daS 
dificuldades que lhe encherão o caminho basta ler as re
centes declarações do eminente Governador Roberto 
Magalhães, sem favor a uma das grandes lideranças sur
gidas no Nordeste, e que, para se ter como capacitado 
para transmitir opinião segura sobre o-panorama das 
preferências entre os convencionais de Pernambuco, 
considerou necessãrio ouvir dezenas e dezenas de correliw 
gionãrios. É o vivo contraste com os que se jactam de 
imaginar serem os convencionais simples marionetes das 
quais pouxarão os cordéis como bem entenderem.- Ã es-
ses eu diria apenas não se esquecerem do nOsso saudos-o 
e arguto Benedito Valadares a quem se atribui haver dito 
que o voto secreto é forte tentação para se fazer o con
trário do que se diz. 

Perdoem os ilustres colegas as digressões com que bus
quei tornar menos ârido o difícil campo da s_ucessão pre
sidencial que o Presidente Figueiredo, em boa hora, pro-
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mete palmilhar para bem sentir os acidentes do terreno. 
NãQ lh~ será fácil a caminhada. Ma~, se a _.ex.emplo de 
Ulisses, feChar os ouvidos às enganosas sereias que pode· 
rão querer lhe perti.ifbar o rumo, pode estar certo que te
rã prestado mais um relevante serviço ao Brasil, assegu
rando o lugar que lhe desejamos na História, única am
bição digna de um Presidente do BrasiL 

Era o _q.ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho)- Está esgotado 
-- o_ tempo destinado ao Expediente. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peco a pala
vra, cOmo Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder de Partido. 

ó SR: HUMBERTO LUCENA rl'MDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 

- -Srs. Senadores: 
O Sr. Presidente- da República, no dia 15 de S~tembro 

~r!ente, ~~ixou o Decreto n~' 88.705, nos ~eguJntes fú
mos: 

Fixa o limite a que se refere o art. 11 da Lei n~' 

-6.708, de 30 de outubro de 1979. 

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 81, item III da Consti
tuição, e tendo em v'ista o disposto no art. ll da Lei 
n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, com a redação 
dada pelo art. I~' do Decreto-lei n9 2.045, de L3 deju-

- lho de 1983, e 
Considerando ter sido negativa a taxa de cresci

mento da renda por habitante, determinada segunw 
do~ reSultados prelimiliares da variação do produ
to real, em 1982, decreta: 

Art. 19 É fixado em O (zero), até 31 de de
zembro de 1983, o limite a que se fefere o artigo 11 
da Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, com are
aaÇão qu~ _ _Ihe deu o _artigo !9 do Decreto-lei n"' 
2.045, de 13 de julho de 1983. 

Art. 2~' Este Decreto entra em vigor na d~t~ de 
sua publicação, revogadas as disposições em coii
trário. 

Brasília, 15 de setembro de 1983;_162"' da Indew 
pendência e 9511 da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Murilo Macêdo 
Delfim Netto 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo, ao editar 
esse decreto, de uma só vez atinge. três se:tores da socieda
de. 

Atinge o Poder Legislativo por que fundamenta a le
galidade do ato em artigo de um Decreto-lei em vigor 
pelo casuismo que lhe dá Validade de norma jurídica an
tes mesmo de ser referendado pelo Congresso Nacional. 
Refiro-me ao Decreto-lei n~'2.045 de 13 de julho de 1983, 
sobre o qual aqui discorreu, na presente sessãO; -com 
muita proficiência o nobre Senador Henrique Santillo, 
mais uma vez_colocando a posição nítidã, indisfarçável 
do PMDB e dos demais Partidos de Oposição, no senti
do da pronta rejeição desse decreto pelo Congresso Na
cional. 

O d~respeito ao Parlament~ é tão flagrante q~e o Go
verno pou~o imPorta saber se o Decreto-lei 2.045 serã ou 
:rião aprovado pelo Congresso, pois foi buscar nelC o fun~ 
damento para fixar em "zero" a variação do produto 
-real per capita ocorrido no País no ano passado. 

É um ato absolutamente extravagante, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. 
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Já havia-me referido à disposição do Governo de edi
tar esse decreto no pronunciamento que fiz desta tribu
na, no início deste s_emestre. As notícias dão conta de que 
o V ice-Presidente Aureliano Chaves se recusara a assinar 
esse ato. Verdadeiras ou não, o fato é que somente agora 
foi assin-ado pelo Presl!;tentC da R"epública João Figueire
d'?, atendendo aos instantes apelos dos Ministros da área 
econômica e do Trabalho. 

Aliás, neste particular, devo fazer uma menção espe
cial ao Sr. Ministro do Trabalho, Murilo Macêdo para 
deplorar que S. Ex', ao longo de poucos meses, tenha 
mudado, tão flagrantemente, de posição, no que tange à 
política salariãl, pois S. Ex•, que foi um dos inspiradores 
da legislação de !979, que instituiu o reajuste semestral 
de salário, sempre se declarou inteiramente contrário a 
qualquer alteração daquele diploma legaL No entanto, 
S, Ex', de passo em passo, foi-se rendendo ao Sr. Minisw 
tro Delfim Netto que, afinal, é o gr_ande vitorfoso_contra 
os interesses de milhões e milhões que são assalariados, 
neste País. 

O Decreto n"' 88.705, atinge, também, diretamente, 
dois outros setores da sociedade: empresários e trabalha
dores. 

Atinge_os empresários porque os impede de recompen
sar a_ produtividade de suas empresas, por categoria, 
conforme a lei, através de justos aumentos concedidos 
aos repensáveis diretos pelos índices de produtividade, 
que são seus empregados. Pergunto eu: que empresários 
poderá, a partir de agora, exigir ou pedir mais empenho 
dos seus empregados, se não pode premiá-los pelo resul
tado do esforço dentro da empresa'? 

O decreto atinge, ~inda, ao trabalhador que tem veda
da a sua participação no resultado direto do seu traba
lho. Ficou e!~ nivelado, por baixo, aos trabalhadores de 
empresas que têm baixos índices de produtividade. 

Na verdade, os empregados que se esforçaram, com 
seu trabalho, para produzir mais, estão, por força desse 
decreto, pagando pelo fato de o País não ter cresciáô no 
ano passado, conlo se fossem eles os responsáveis por 
essa_política _económica desastrada nos seus rumos e 
cruel nos seus efeitos, por que está sempre voltada para 
atingir o bolso do trabalhador brasileiro. 

Por iSSO, -Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo registra
do aqui, como Líder do PMDB, o meu mais veemente 
protesto contra mais esse ato de insanidade do Governo 
e conclamo, mais uma vez, os meus colegas para rejc;:ita
rem o Decreto-lei n9 2.045 que, por via de conseqüência, 
tornará sem efeito legal o decreto que reduz a "zero" o 
índice de produtividade das empresas brasileiras. 

- O Sr. Mârio Maia- Permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, 
pobre ,Senador. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Líder Humberto Lucena, 
entre esses absurdos que o Governo tem proposto à 
Nação, como o Decretowlei n~' 2.024, depois o n~' 2.045, 
agora o Decreto n1' 88.705, ·vê-Se que há um verdadeiro 
caos, um_y~fâ_?QC!ró" desgoverno, horizonte turvo, com 
nuvens pesadas, ameaçando os céus de nosso País e ti
rando a direção para qualquer esperança de uma solução 
a contento. Veja berri, com esse Decreto n9 88.705, o Go
verno determjna, como tem feito nestes 20 anos de dita
dura, de imposição de um regiine discricionário e impew 
ria!, que o Produto Interno Bruto seja igual a zero no 
arlo -de 82, no ano de 83 e no ano de 84. Paralelamente a 

--iSso,- nOS saberUOS q~e O_ cresdffiento vegetativo da popuw 
fã~o brasileira estâ-atu~úllente em torno de 2,49%, para 
uma população de IJQ milhões de ~r~sileiros. Isso signi
fica que temos um _cresCimentO, em nómeros absolutos, 
de aproximadamente_ 3 m_ijhões de brasileiros, para cada 
ano. Portanto, nestes 3 anos, temos um acréscimo à po-
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pulação de cerca de 9 milhões de brasileiros, 9s quais vão 
partilhar do bolo econômico, proposto pelo Govei'no, de 
igual a zero. Significa isto, nobre Senador, o atestado da 
incompetência da pOlítica- fiil.anceira do GoVerno, afere~ 
cendo à Nação, ao invés de soluções para os seus proble-
mas econômicos, um empobrecimento efetivo, repartin
do o bolo da riqueza nacional atestada e declaradamente 
igual a zero, por mais 9 niilhões de brasileiros, que se 
vêm a somar aos 130 que já temos. SignifiCa, então, que 
cada um de nós, e principalmente o nosso proletariado, 
vai-se alimentar de uma fatia ainda mais fina desse min
guado bolo do "desenv_olvimento económico", _que o 
Governo da chamada ''revolução redentora de 1964" 
propôs à Nação brasileira que, como dá a bananeira o 
seu frondoso cacho, vai crescendo sempre para baixo. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado 
pelos esclarecimentos de V, Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o agravamento da si~ 
tuaçào que_ aí está tende, realmente, a levar a grande 
massa trabalhadora a um crescente desespero, para não 
dizer à miséria e à Tome. Qs jorn.ais nqs_çl.ão notícia, em~ 
bera não tenham ainda publicado na sua íntegra, de um 
novo adenda.. à carta de intenções assina<l.a p~lo Brasil ao 
Fundo Monetário Internacional. Por causa desse doeu~ 
menta foi que o Presidente do Banco Central, Dr. Ca_rlos 
Langoni, se demitiu, alegando que os compromissos que 
o Brasil estã assu_mindo, agora, são maiores do que os 
anteriores. Nós estamos oj:)_rigando-nos· a· um~ inflação 
de 90%, em 1983, quando todo mundo sabe que, dificil
mente, poderemos cumprir essa exíg'ência e também ale
vara zero o-déficit público. Isso significa, Sr. Presi~ente, 
Srs. Senadores, uma compres~ão ainda maior dos inv~
timentos e, por conseguinte, o aumento da recessão, e 
dentro dela, evidentemente, nós teremos um maior de
semprego, levando cada vez mais a desesperança a mi~ 
lhões e milhões de brasileiros. 

Dentro desse contexto d~ poHtica governamental, no 
sentido de tomar medidas que at~ndam ao Fundo Mone
tário Internacional, inclusive-nós femos vârias outrã"Çde
cisões com implicações, evidentemente, que não podem 
deixar de serem levadas em_ conta. E falo isso para me re
ferir a uma entrevista, assaz aberrante, que teria sido 
dada à Imprensa pelo Ministro Camilo Penna. Ao co
mentar a dimiriuição do dólar-turismo, S. Ex' disse o se
guinte, pa~smem Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

.. Estimular a entrada de dólares no mercado pa~ 
raleio, através do turismo externo, e, ut_ilizar as es
cassas divisas brasileiras para COrf!prar petróleo e 
componentes_ para a indústria nacional, foraffi as 
principais Cap.s"as quê levaram o Governo a determi
nar a redução do dólar-turismo de US$ 1.000 para 
USI500, declarou ontem o Ministro Camílo Penna, 
da Indústria e_- do ComérciO, . _ 

Segundo Camilo Penna, o alto pr-eço- alcançado 
pelo dólar no mercado paralelo irá atrair muitos tu
ristas estrangeiros, o que aumentará a entrada de di~ 
visas e, ao mesmo tempo, tornará me!lor a_saí_d~ de 
brasileiros para o exterior, possibilitando o cresç:i
inento do turism_o interno. 

A medida, diz o Ministr~, deverá elevãr a re.ceita 
do turismo, este ano, a dois bilhões de dólares e não 
pode, de modo algum, provocar u~a .. crise~, como 
vem sendo d_ivulgado. __ _ 

Para Camilo Penna, só os ricos irão gastar dóla
res no exterior e "um,a pes~oa rica tem ~ndiçõ~s de 
comprar o dólar no câmbio negro". Quem viaja a 
negócios e, por tsso;·rem de pagar o preço do merca
do paralelo, está indo ao exterior para ganhar di
nheiro, «sendo compensado quando concluir suas 
negociações". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção li) 

sr·. Presidente, Srs. Senadores, isto me parece inquali
fic~vel. Não é possível que um Ministro de Estado, com 
a sua alta responsabilidade, vá à imprensa, aliás não só à 
escrita;- riu~~ também televisionada e falada, e diga seme
lhantes coisas a respeito dessa medida do Governo. Em 
última anállse, através do Ministro CamilO Penna, o Go
verno __ est~ estimülando o mercado paralelo, o câmbio 
negro dÕ dólar. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estã 
no dever o Ministro da Indústria e do Cõ-ffiêfciO" cre-um 
esclarecimento a esta Casa, ao Congresso Nacional e à 
Nação. E mais do que isto: c·anfirrnada essa entrevista, S. 
Ex~ deveria ter sido convocado pelo Senhor Presidente 

· Q_a Rçpública para se demitir, a não ser que não queira
- moS-ter no Brasil um Governo sério, um Governo auste-

ro. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente_ Senador Humberto 
Lucena, permita-me apenas uma pergunta. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, ~enador 
Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Tivora- Eminente Senádor, apenas re
pondo calma na afirmativa de V. Ex• .. ~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não, não há falta 
de c<,1lma. 

O Sr. Virgílio Távora ~ ... afiriD:ativa QUe, erilbora 
dita m1.i"iio pausadamente,_ envolve Uma responsabilidade 
muito grande. Eu eStava fora, viajando, de maneira que 
não tiVe oportunidade de me situar no assunto. V. E_x• 
viU- ·na televisão'? Ou leu . 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu yi_ e _ouvi_ 11:a _!_e
Ievisão e outros .Senadores aqui, presentes também viram 
e ouvjram a entrevista. 

O Sr. Virgílio Távora - Ouviram na televisão esta 
afirmativa'? 

o- SR._l{UMBERTO LUCENA - E ela está no Cor
reio Braziliense do dia 17 de setembro de 1983. 

O Sr. Virgílio Távora- Então, resta-nos pedir a devi
da confirriútção ao Ministro Camilo Penna, pois, na rea
lidade, nos parece absolutamente estrallha tal decla
ração. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• então con
corda comigo'? 

-o·s;, Virgílio Távora- Que~ é estranho? Não estainos 
aqui para defender absurdos, é claro~ Vamos pedir a S . 
Ex• o Sr. Ministro que conflfme coisa tão esdrúxula 
quanto esta que estou ouvindo da boca de V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, eu agra .. 
deço a V, Ex• Inclusive vou passar uma xerox a V. Ex•, a 
fim de facHitar o seu contacto com o Ministro da Indús
tria e. do Comércio. 

O Sr. Hélio Gueiros- Pennite-me v: EX• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente, 
nobre Senador. 

O Sr. Hélio Gueiros _;Nobre Senador Humberto Lu
-cena, -tenho a impressão de que a melhor coisa que a 
Bancada do PDS faria era não ler jornal, porque não há 
·urnã notícia de jornal, comprometedota do Governo, 
que a Bancada do PDS admitaque foi pronuriciada. V. 
Ex• acaba _de mostrar_ aqui ... 

O_Sr. Virgilio Távora-~ absoluta injustiça o que o 
nobre Senador pelo Pará diz. 

O Sr. Hélio Gueiros- -.. -.o recorte do jornal. O nobre 
Senador Marcelo Miranda acã.bou de testemunhar que 
viU e ouviU pela televisão. E- o nobre SeD.ador Virgílio . 
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Távora, talvez para ganhar tempo, põe em dúvida a ve
-racidade da notícia do jornal ... 

O Sr. Virgnlo Távora- Perdão, não pus em dúvida a 
veracidade de jornal nenhum. Y, Ex• está precisando de 
uns cotonetes no ouvido. 

O Sr. Hélio Gueiros - Eu estou dando este aparte, 
nobre Senador Humberto Lucena, eu estou dando este 
aparte, porque já estou cansado de ouvir opiniões dã 
nobre Bancada do PDS pondo em dúv"ida tudo quanto 
sai no _jornal. Não h~ um dia, desde as .. polonetas" ou 
Sem ser as "p01onetas" as "simonetas" ou qualquer coi
sa. nada.é verdade. O Senador Virgílio Távora pede tem
pO, colno jogadOr de basquete, de volibol, pede tempo 
para verificãr o·itssunto. O tempo, às vezes, é"corrcedido 
ou não é concedido, mas V, Ex•, sabe que o tempo passa. 
o tempo mata tudo. 

O Sr. Virgilio Távora- Eminente Senador, ninguém 
pode adivinhar coisa nenhuma, aqui ninguém afirmou 

--que o ilustre Ministro não tinha dito isso. 

O Sr. Hélio Gtieiros- Aproveitando o aparte, que V. 
Ex• me concede, apenas para um conselho ... 

O Sr. Virgílio Távora - lamas saber dele-as expli
cações necessárias. t isto que foi dito. Use cotonetes nos 
ouvidos, está meio surdo. 

O Sr. HéÚo--Gueiros - ... à nobre Bancada do PDS, 
para não mais ler, daqui em diante, jornal algum. 

O Sr. Virgílio Távora ----:- Isto é que se chama de tole
râncía. Governo bom serâ o Governo de V. Ex•s, no ano 
2000;· tolerante, âbsoluto. Até lá, vamos esperar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador 
Hélio Gueiros, o Senador Virgílio Távora quer ir alêm 
de Pinochet,- quer ir até 2000. Pinochet pretende fica no 
poder· atê 1990. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero diZer ao nobre 
Senador Hélio_Gueiros que o que me pareceu ê que o Se
nador Virgílio Távora, no exercício da Liderança, pen
sou que eu tivesse me referido apenas a uma entrevista 
na televisão. S. Ex• não havia notado Q!J.e eu lera o texto 
da entrevista no Correio Brazillense. Depois de informa
do;s:-·Ex• ficou ao·meu lado, S. Ex.' concordou comigo 
em que o Ministro Camilo Penna ... 

O Sr. Virgnio Távora- Atê que, afinal, a Liderança 
do PMDB repõe a calma e a necessária ex.atidão nos ter
mos empregados pela Liderança do PDS. Em verdade 
sendo, vamos procurar saber do Sr. Ministro que esdrú
xula intefpretação ele dá desse sistema de entrada de 
dólar. Não foi isto que dissemos aqui a V. Ex.'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• terminou 
ConccirdandQ CX~migo. Iria dirigir-se ao Ministro.Camilo 
Pen·na:.-para-pedir 8 coilfirinação ou não dessa entrevista. 

Só_- qu~ eU a.'chO, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para 
enceiTar, que, Se S. Ex' o Sr. Ministro_ r-ealmente manti
veiO que disse aO Correio Brazlliense, ao rádio e à televi
são, S. Ex• realmente estará no dever- já Que não terã 
mais o apoio da Bancada do PDS no Senado Federal e, 
po:Ssívelmente, na Câmara --de procUrar o Senhor Pte

-sidente da República e apresentar o seu pedido de demis
são, por total incapacidade de ser Ministro de Estado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SJ!_._ PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO -DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra à nobre Senhora Iris Célia. 
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A SR• IRIS CfiiA (PDS- A C. Pronuncia o seguin-
te discurso. Sem revisão dii Oradora.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, quero apresentar a minha admi
ração e as minhas congratulações ao povo brasileiro peta 
demonstração de união, força e amor na busca dos 
problemas do Nordeste. Que nos sirva de exemplo e-que 
daqui possamos encetar uma luta muito maior, para- que 
o povo nordestino possa ter os se~s problemas resolvidos 
e possa ser dignificado com o trabalho de cada _dia, com 
a remuneração do seu trabalho, com a sua própria ma
nutenção mais humanamente conseguida. 

Eu poderia, hoje, nesta estréiã., falar sobre a atuação 
da mulher, mas no momento em que poderíamos colocar 
ao Brasil o nosso pensamento e os nossos sentimentos 
acerca de mulher, nos vem uma preocupação: é bonita a 
luta da mulher para ocupar seus espaços, pela sua liber
dade individual, mas, sobretudo, ela tem que demonstrar 
a consciência dos problemas que estão a sua volta, que 
afligem a Nação, a sua fã.ffiília e os seus ffihos. Aí, é um 
prazer ser mulher consciente. Por isso é que hoje quero 
tomar o tempo de V. Ex•s com um tema que me diz res
peito. COmo mulher, como pessoa humana, como brasi
leira e como acreana quero prestar uma homenaiem a 
minha terra, mostrando a V. Ex•s a sua situação atual. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Venho de um Estado, brasileiro por opção, que possui 

uma exuberante vegetação e solo fértil. 
Sua História se fez de sangue e amor, deixando laços 

indissolúveis a dois pOvos geograficamente opostos, o 
gaúcho e o nordestino, que ali se encontraram atraídos 
pela perspectiva de vida e de riqueza que oferecia a terra 
em cuja conquista se envolveram numa perfeita simbiose 
que aproxima até hoje Oeste, Nordeste _e Sul. 

Nas primeiras décadas dO século, a concretização des
sa riqueza, pelo alto valor da exportação do lâtex, fez do 
Acre a terceira Unidade da Federação em arrecadação 
de divisas financeiras p.ãra- o País, 

O desenvolvimento, entretanto, que a partir daí deve
ria ter-se consolidado, foi sufocado, apesar do trabalho 
pioneiro dos seringalistas e seriOgueiros, por uma C(;i"ii~ -

cepção de modelo econômic_o primitivo cOndicionado à 
monocultura da borracha, -que impossibilitou, por lon
gos anos, a grande vocação agrícola, talvez por desco
nhecimento ou não valorizã:ção de téCnologias adequa
das, e o lento desenvolvimento educacion-al e cultural. 

Mas, o Acre é um Estado forte e promissor. Graças à 
coragem do seu povo, tem alcançado algumas vitórias na 
implantação de atividades em favor de sua promoção so~ 
cial, notadamente no campo da Educação (inclusive su· 
perior), Saúde e Economia. 

Suas riquezas naturais, suas possibilidades extrativis
tas e agrícolas assegurar-lhe o progresso e colaborar para 
o desenvolvimento do País, como jã o fez, gerando diVi- -
sas económicas e ampai-aridci 05--que-co-nSúmtemente o 
procuram, castigados pelas secas, pelas enchentes ou 
pela falta de espaço para viver. Pois, há mais de cem 
anos, o Acre é o porto de chegada do irmão nordestino, 
principalme-nte, e de outros "Estados brasileiros. 

Os experimentos dos últimos anos têm demonstrado 
essa verdade, senão vejamos~ - --

1 - Na última Exposição Agropecuária, a EMBRA
PA, como resultado de suas pesquisas dos últimos cinco 
anos, mostrou a viabilidade do solo e do clima acreanos 
para as atividades hortigrangeiras, extrativistas e agríco
las, através de produtos exuberantes e de primeira quali
dade que são atualmente importados do sul do País, por 
via aérea, especialmente. 
2- Da mesma forma, o INPA, UFAC e EMATER

AC, têm envidado esforços no estudo de sementes e de 
espécies nativas e projetas -de fruticultura, com resulta
dos que merecem consideração. 

A esperança da comunidade acreana, entretanto, está 
na capacidade de coordenação desses órgãos na orien
tação dinâmica de técnicas de plantio, a fim de que seja 

possível a aplicação prática da pesquisa e a diversifi· 
casão e melhoria de produção e venda para o pequeno 

- agricultor, - -
3- O desenvolvimento, em qualquer escala, estará 

sempre a depender da capacitação dos seus recursos hu· 
manos. Não pode ser difer"ente-o desenVofvi~eilto agrí
cola. Isso justifica a nossa luta de dez anos pela implan

-tação do Colégio Agrícofa do Acre~ Esse Colégio, que 
tem por obj_etivo a qualificação ·de ilíve-1 médió.em técni
ca agrícola, está absorvendo jovens de todQs O$ municí
pios e destina-se, sobretudo, ao filho do agricultor. 

No ensi_n~ superJor, os cursos de tecnólogos em hevei
- cultura e de agronomia também demonstram a preocu

pação de adequação do ensino à realidade acreana. 
4- O Programa de Incentivo à Produção de Borra

cha Natural - PROBOR, desde o seu advento até os 
dias atuais, vem fazendo uma verdadeira revolução de 
progresso e bem-estar no acre, e acredito também que o 
mesmo sucede nas demais unidades de_ Fçderação Brasi
leira onde atua. O PROBO R é o primeiro programa de 
heveicultura do País que tem tido continuidade. Todas 
as outras tentativas de desenvolvimento da heveicultura 
nacional foram frustradas e quase sempre por falta de 
uma ação govername-ntal decidida e permanente. Com o 
PROBOR, nos seus lO anos de -existência, tornou-Se 
possível o aparecimento de uma tradição heveícolo entre 
os_ produtores e empresários rurais, com a geração de 
~ecnologias de C!J,ltivo da seringueira e de produção de 
horracha, a criação de amplo serviço de apoio e fomen
to, tarS como assistência técnica, pesqUisa, produção de 
mudas selecionad~. formação e especialização de recur
sos humarios, revenda de insumos, e toda a gama de be-

- nefícios ~asiante conhecidos, nas áreas de saúde e edu
cação. 

O reconhecimento da evidência desse fato mostra-nos 
a imperiosa necessidade de_o Governo Federal dar prio
rid_ade_ a_ esse PROGRAMA, no setor agropecuârio, 

- atravês'-de linhas d~ crédito especiais e uma açãO coorde
nada dos órgãos oficiais, direta ou indir"etamente, liga
dos_ ao setor, visanc_lo à eliminação de entraves. Isto por-: 
que -entendemos qu~ ~tá na hora de uma ~onjugação de 
esforços paii se coffiPatibilizar a expansão da fronteira 
agrícola do Estado, através de projetas de assentamento 
do INCRA, face-à necessidade de st; preservar o valioso 

-Pãtrimônio dO- A~re, constituído por extensas áreas de 
seringais nativos. 
_ . Partin-do-;e d~ princípio de que o processo de expan
são da fronteira agrícola de um Estado como o Acre é ir
revefSívei, neCessário se torrla a: estrutUração-de modelos 
de assentamento, que, além de assegurarem a preser
vação de parcelas significativas de seringais nativos, re
conheÇam o seringueiros como o prinCiPal e prioritário 
beneficiário dos próprios modelos de assentamento. 

A SúbHEVEA, pela composição dos seus programas 
e diretrizes de ação, at-ravés de uma melhor integração 
com o INCRA, com toda segurança poderá implai1tar 
modelos inovadores de colonização, _tendo como base a 
implantação de seringais de cultivo, sob a forma associa
ti Vã. -Esta fornia de aSsociativismo que a SUDHEVEA 
vem_estimulando no Acre, para a produção de borracha 

~ÜpÕ foih3. fumada: permitirá que o seringueiro extrativis
ta da borracha da Amazônia possa se transformar em 
um pequeno heveicultor, e, em conseqüência, reunindo 
todas as condições à obtenção de níveis adequados de 
i~Jrdá e -m._elh-oria de sÜa qualidade de vida. 

A su6HEVEA que, ao que eStam~s informados, jâ 
-iQl.plantou mais de 60 mini-usinas de uma meta de 100, 
até o final do a_D.Q~m_c_u_rso, para produção de borracha 
tipo folha fumada, funciona com igual número de asso
cia_ções de seringueiros, as qUais constituem-- urii Vivo 
exemplo de modelos associativos às peculiaridades da 
Região. Cada as59ciação, constituída por 25 famílias, 
opera uma mini-uSina para produção de 8 mil quilos
ano de borracha tipo folha fumada, que a_os preços 
atuais do mercado, oferece uma receita bruta familiar ao 
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redor de 80 mil cruzeiros-mês, que é praticamente três 
vezes superior à. renda média familiar do seringueiro não 
asso_ciado. 

O mecãnismo de aquisição e distribuição de mercado
rias de primeira necessidade, através_ dos dez armazéns 
que a SUDHEVEA construiu e faz funcionar, em convê
nlO·C-Offi a CÜBAL, e~bora com recursos insuficientes 
para atendimerito; da dêmanda, constitui-se em f~tor pre:-~·---~ 
poderante de incremento da renda do seringueiro, pois .. 
lhe assegura preços mais- baixos na aquisição de consu-
mo, atuando como fator regulador d_e preço da mercado-
ria. 

Esse mecãnismo, que vem garantindo ao seringueiro e 
ao seringalista melhores condições de vida, deve ser re
forç-ado e encarado como uma desejável opção para alo
cação de recursos oriundos do FINSOCIAL, para dar
lhe condições de ampliar a assistência às populações ru
rais de baixa renda do Estado. 

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senadora? 

A SR• IRIS ctLIA - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena - Em verdade, o aparte que eu 
gostaria de dar a V. Ex•, seria ficar em silênCio para ou
vir o seu tão importante pronunciame-nto. Mas, sendo V. 
Ex~ acreana, e sendo o_ Acre ex-boliviano e ex~ 

amazonense e, em sendo eu seu vizinho, representante do 
Amazonas neste Parlamento, não poderia deixar de 
interrompê-la para recordar-lhe um discurso pronuncia
do neste Senado pelo eminente Senador Geraldo Mes
quita, no ano de 1971, ern que ele fornecia à Casa os se
guintes e dramáticos números: .. Naquele ano, 60% da 
população do Acre dependia exclusivamente da pro
dução da borracha". Cálculos do eminente Senador, que 
V. Ex• poderá localizar nos setores competentes desta 
Casa, demonstram que, à época, a renda per capita d~
s~ 60% da populaÇ'J.o acreana era de 70 centaVos, era a 
menor renda per capita provavelmente de to<;io o mundo. 

- Êm 1971, travei, pelo jornal A Notícia, de Manaus, cujo 
_recorte passarei a V. Ex• amanhã, uma polêmica caril o 

Diretor Presidente do Barico da Amazônia, Dr. Francis
co de Jesus Penha, em que, sem o querer, ele revelou que 
de todos os recursos aplicados pelo Banco da Amazónia 
na nossa Região, apenas 5% eram destinados à produção 
da borracha em toda a grande região, iilclusive, no Esta
do do Acre. Isso levou ao esvaziamento dos seringais e a 
sua transformação em pastagens. E eu, atuando na ~m-

- prensa de Manaus, tive oportunidade de denunciar que 
dezena~ de milhares de acreanos fugiam do Brasil para a 
Bolívia, precisamente em conseqüência da falta de assis
tência da SUDHEVEA, e sobretudo, do Banco da Ama
zónia. O Senãdor Geraldo Mesquita terminava o seu dis~ 
curso dhendo: "É preciso que haja um socorro do 9o- · 
·vefno Federal para o Acre." De lâ para cá, nobre Sena
dOra, pelo retrato que faz V. Ex•, eu acredito que a si
tuação não deve ter se modificado em muitos dos seus 
aspectos. Mas me congratulo com o alerta que V. Ex• faz 
a todos nós, e me congratulo, sobretudo, porque V. Ex-' 
vem se alinhar, aqui no Senado, não apenas à Bancada 
do Acre, mas à Bancada do Amazonas, à Bancada do 
Parâ, à Bancada da Região Amazónica, independente
mente de cor político-partidâria, a fim de que unidos 
possamos lutar e trabalhar pelo engradecimento de nos
sa gra~de R~~ião, se~_esquecermos as Bancadas do re
cém criadÕ.Estado de Ro"ndônia e dos Territórios de Ro
raima e do Ainapá. Meus parabéns pelo discurso de V. 
Ex• e perdoe-me por tê-la interrompido. 

A SR• IRIS CltLIA - Muito obrigada, nobre Sena-
dor Fábio Lucena. _ 

Será precisO acreditar e investir no Acre, pelas possibi
lidades da sua na_tureza e pela capacidade dos seus filhos. 

A tarefa do desenvolvimento requer, entretanto, a fun~ 
damentada preocupação: 

I. Com a aplicação de programas e tecnologias ade
quãdas à sua realidade natural e social; 
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2. Com o aproveitamento da sua cultura local evi
tando o massa,cre da imposição de incrementos importa
dos e inadequados; 

3_~ ___ Com __ a preservação da sua ecologia, que inclui a 
utilização racional da n._atureza pelo homem e a manu
tenção desses recursos para a felicidade das futuras ge
rações; 

4. Com objetivos que representem os anseios e as ne
cessidades de sua __ CQrnt.midade. 

Considerando essas reais necessidades da comunidade 
acreana é evidente a urgência n.i soiução de ProblerriàS 
como: 

1. Rodovias 
O isolamento do A,cre fez com que o seu custo de vida 

seja dos mais elevados do Pttis, pelo_ alto preço da impor
tação de produtos essenciais como alimentos, remédios 
etc., quando o salário m(ttjmo regional é_ um dos mais 
baixos, não comportando sequer o custo normal desses 
produtos. 

A precariedade de rodovias inter~muniCipaiS--que obri
ga a população ao uso de táxi-aéreo (em caso de necessi
dades mais prementes como por exemplo doenças) trans
porte de alto custo para um povo de baixo poder aquisi
tiVo. 

A carência de estr~das viciilais ThdispensáVefS ao es
coamento de produção impede ao produtor a implemen
tação do seu trabalhQ para as constantes perdas de pro~ 
dução. 

2. Saúde 
O Acre registra um alto índice de mortalidade infaõ.til 

por causa, da desnutrição, da precária assistência à ma
ternidade e à infância, um alto índice de malária, sobre
tudo, nas áreas dos projetas de colonização e um defi
ciente atendimento médico-hospitalar, principalmente, 
por falta de recursos e dificuldades de transportes e co
munícação. 

3. Trabalho 
Uma grande parcela da população, notadamen_t.e a_n,J.

ral, que se encontra em um momento de mudança das 
atividades ex.trativistas para as da pecuária, e está vindo 
para as periferias de- Rio Branco, não tem trabalho. 

4. Educação 
Setenta por cento da população de 7 a 14 anos está na 

escola; preocupa-nos porém que trinta por cento dessa 
população esteja à espera de uma oportunidade e embo~ 
ra essa oportunidade lhe seja C:"onstitucionalmente asse
gurada, a realidade e_.stá a apontar a impossibilidade do 
atendimento a curto prazo, por motivos sócio
económicos e culturais. 

Preocupa~ nos sobretudo os jovens, cuja mino~ia eStá 
na escola de ensino médip, a esses em cujos oinbros já 
colocamos tantas responsabilidades, como as_ dC enfren~ 
tar problemas com os quais as nossas gerações não se vi
ram a braços; o problema da fom~, o uso das drogas, o 
problema do desemprego, o problema da falta de edu
cação e até o problema da preservação da ecologia, da 
natu_reza. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex' um apar
te? 

A SR• !RIS Cf:UA - Pois não. 

O Sr. Marcondes Gadelba- Nobre Senadora, quero, 
em meu nome e em nome da Lidefança . do PDS, 
congratular-me com V. Ex' pelo discurso brilhante que 
produz nesta tarde, em que traz ao cenário nacional as 
dificuldades, os problemas, as vicissitudes por que passa 
o seu Estado, por que passa aquele distante e estremeci
do pedaço da Pátria. V. Ex• suscitou_ com muita Proprie
dade, em primeiro lugar, a questão dos transportes. Na 
verdade, o Acre continua sendo o elo perdido da civili_~ 
zação brasileira, continua sendõ a fração desgarrada do 
nosso País. Uma viagem ao Acre, lamentavelmente te
mos que confessar, continua sendo uma espécie de dispu
ta com a natureza, continua sendo um sa~ari, c(mtin~a 

sendo, de qualquer forma, um ato de brayu_ra, um gesto 
épico. Cada quilómetro perca"rrldo é unia pequena con
quista, à imitação do gesto heróico de PLácido d_e Castro. 
O Acre ainda está para ser conquistado; aiilda está para 
ser integrado ao todo nacional, e este problema do trans
porte é abSolutamerite crucial. V. Ex• foi muito oPortuna 
quando suscitou esta questão".-Ainda hoje, estamos ven
do nos jornais o Governador do Acre despachando à luz 
?e Yebs, -ct?_n:t dificuld~des para ObtÚ peti~íeO~ gás de-co
zjnha, gê~er_os de primeira necessidade. Áfoú a difiCul
dadê em si, ãfoii a escassez em si: há que se ver-também 
a elevaÇão_ brutal do custo de vida, em função desses 
prob!Cmas. Consiànaria, dentro desta ordrún de priori
dades que V. Ex• colocou, eu consignaria o marco zero 
para o problema transportes. Acho que todo o Congres
so Nacíonal deve apoiá-la nesse pleito, nobre Senadora, 
e faço V<?toS_prira que as suas propostas tenham acústiCa, 
não apenas nesta Casa, mas também junto ao Poder Exe
cutivo, junto aos órgãos responsáveis por este quadro. 
Sei que lá estã uma pOpulação laboriosa, ávida de con
diÇões para desenvolver, para que o Acre venha a ser efe
tivamehte um eleffiento con-stitutiv·o do cresciniento des
te País, um elemento altamente representativo da capaci
dade do homem brasileiro de se apropriar do seu_ terri
tóriO. Meus p:irabéns a V. Ex' 

A SR• !RIS CtLIA- Muito obrigada, Senador Mar
condes Gadelha. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte? 

- ASR• IRJS CtLIA- Com muito prazer, nobre Sena
dor Mário Maia. 

O Sr. Mârio Maia- Nobre Senadora I ris Célia Caba
nellas, quero, antes de tudo, cumprimentar V. Ex• nesta 
Casa e a v:oz da mulher acreana no Congresso_ Nacional, 
não em meu nome apenas, mas em nome dÕ meu Parti-. 
do, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

- -Quero dizer a V. Ex• nesta oportunidade, que nós da 
oposição, a louvamos nesse instante em que V. Ex', 
como mulher assoma à tribuna do Senado d~ República 
para trazer ao conhecimento_da Casa e da NaÇão osgr~- · 
ves problemas que afetam a nossa tão. esquecida Unida
de da Federação, quase que perdida no Ocidental de nos
sa Pátria. Nobre Senadora lris Céli~. quero acentuar que 
u meu prazer em aparteá-la é grande, porque reconheço 
em V. Ex• um símbolo de capacidade e inteligência, que 
vem demonstrar perante os demais Estados da Fede
ração, o alto grau de politização de nosso Estado. E, 
d~ntro desse g{-au de politização, a expressão da demo

_cr_acia, como ela deve ser compreendida por tOdos aque
les que s_e debruçam sobre as liberdades de no~So povo. 
O nosso Estado dá o exemplo primordial à Casa e à 
Nação neste instante, de ter no Senado.da República, 
uma mulher como seu representante, e ter na Vice
Governadoria do Estado, também uma mulher represen~ 
tando o Poder Executivo. Não querendÕ trazer qualquer 
sentimento grégário, quero exaltar a nossa competência 
política, a inteligência política do povo acreano em valo~ 
rizar os seus conterrâneos, porque ambas as mulheres 
aqui referidas são nossas conterrâneas, nascidas no Esta
do do Acre e, se não me engano, ambas de Sena Madu
reira. 

A SR• lRIS Clil.IA - Sou de Rio Branco. 

O Sll-MÁRIO MAIA - É de Sena Madureira a ex~ 
Deputada, e hoje vice-Governadora, Iolanda Li~a Fle

-ining. Mas, nobre Senadora, não queria me alongar mui
to no aparte, mas apenas, corroborando as suas posições 
neste instante tão abrangentes com respeito ao.s nossos 
problemas; dizer a V. Ex• que nós temos procurado tam

- bém, nesta Casa, sensibilizar os nossos pares e, através 
desta tribuna levá-los ao :Conhecimento das autoridades 
encarregadas dos negócios públicos, para que tenham 

-uma--atenção patriótica parã com o nosso Estado. Há 
poucos dias fizemos um pronunciamento desta tribuna 
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acerca dos graves problemas que estão afetando o nosso 
Estado, mormente a Capital, no que diz respeito à falta 
de combustível, trazendo tarnstornos incomensuráveis à 
Vida de nossa população, afetando o comércio e os ser
viços básicos. E, aogra, vejo no jornal que recebemos on
tem de nOssa terra, ~ Folha do Acre, manchete que noti
cia "que a BR-364, exaustivamente referida nesta Casa e 
na Câm~ra Federa{, fechou e já tem caminhão atolado 
n_a divisa._l?ediria licença a V. Ex• para apenas ler um tre

-cho do que está notiCiado neste jornal, para que se veja a 
crucialidade em que nós encontramos nesse instante. 
Não está acontecendo como os jornais daqui do Centro 
o-U do Suf" do País estão noticiando, de que o_ problema 
estava superado. Não está superado, o racionamerlto 
continua~ agrava-se ê, provavelmente, nas próximas se
manas ainda não terá uma solução. diz o jornal: BR-364 
HCHOU E JÁ TEM CAMINHÃO ATOLADO NA 
DIVISÁ. 

Alunos e professores da UFA c, que fariam uma via
gem de estudos até o quilómetro 220 da BR-364, foram 
.obrigados a retornar ontem a Rio Branco, pois com as 
chuvas que caíram na estrada, na sexta-feira, imensos 
atoleios forõiilri:irri-=-se iluin trecho de aproximadamente 
50 quilómetros, na divisa entre Acre e Rondônia. 

O ôrtíblis alugado para levá-los at_olou duas vezes na 
regiao- qUe está ficando conhecida como "terra de nin~ 
guém", pois embora pertencesse ao Acre anos atrás, o 
Estado de Rondônia avançou sobre ela, sem que fosse 

--contestada em sua atitude.". -
Outro problema também, nobre Senadora que nós, do 

Estado do Acre, devemos levantar, para que o Minis· 
tério do Interior se pronuncie é acerca dos limites defini
tivos entre o novíssimo Estado de RondPnia e o Estado 
do Acre. Desculpando-me pelo alongado aparte, quero 
congratular-me com V. Ex~, mais uma vez, em meu pró
prio nome e em nome do meu Partido, peta presença da 
mulher acreana em nossa tribuna, representando tão sa
bía~ente o pensamento da nossa população. 

A SRA. IRIS CtLIA - Agradeço ao nobre Senador 
Mário Maia. 

O Sr, _Odacir.Soares- V. Ex• me permite um aparte? 

A SRA. IRIS CÉLIA - Pois não, nobre Senador 0-
dacír Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Em nome do povo· rondonien
se que ~epresento nestá. Casa, e como seu conterrâneio, 
pois sou acreano também, quero congratular-me com V. 
Ex• Pela sua presença no Senado Federal, representando 
o Estado do Acre. Os problemas que V. Ex• está trazen
do à esta Casa, nesta tarde, específico do Acre, lamenta
velmente não são específicos do Acre, mas de toda a A
mazônia. Vale dizer que o Acre continua brasileiro, peta 
teimosia 00 Seu povo; primeiro, porque nascendo boli~ 
viãno, travOu uma luta muito grande, no princípio deste
século, sob a liderança do gaúcho Plácido de Castro, e, 
posteriormente, já com a guerra vencida, graças à inter
venção_ do Barão do Rio Branco, foi integrado ao_solo 
brasileiro. A partir da sua transformação em Território 
Federal, continuou a mesma luta dos acreanos, primeirõ
para levar a civilização à sua terra, depois, para marcar a 
efetiva presença brasileira naquelas distantes regiões 
fronteiriças com a Bolívia e com o Peru. Posteriormente, 
jã após a criação do Estado do Acre, quando o povo a
creano adquiriu a sua autonomia política, lamentavel
mente essa autornomia não foi seguida de uma autono
mia económica, que pudesse levar ao povo acreano os 
benefícios do progresso e da civilização. Nós sabemos 
que; dentre os problemas cruciais do Acre, avulta o da 
sua ligação com o Centro~Sul do País, ligação essa que é 
feita pela rodoviã que vai de Porto Velho_ a Rio Branco, e 
que durante pelo menos seis meses no ano permanece 
sem nenhum tráfico, dado o seu péssimo estado. Almeja
mos que a presença de V. Ex• nesta Casa possa sensibili-
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zar o Governo Federal, possa sensi]:>Hizar o Ministéiíó 
dos Transportes, na medida em que as licitações possam 
ser efetivadas e aquele trecho possa ser asfaltado confor
mejâ, em diversas oportunidades, tem reiterado o Minis
tro dos Transportes e o próprio Presidente da Repóblica. 
De modo que, como seu conterrâneo e trazendo a V. Ex• 
a solidariedade do povo de Rondônia, eu desejava regis
trar, com bastante orgulho e alegria, a presença de V. 
Ex• nesta Casa, almejando- como jã disse- que a sua 
presença implique num compromisso do GovernÕ Fede
ral para a ligação definitiva do Acre com o resto do Bra
sil. Portanto, receba os meus calorosos cumprimentos. 

A SR• I RIS CtLJA- Muito obrigada, Senador Oda~ 
cir Soares. 

O último assunto a que .queremos nos reportar ê -
Energia~Nestes últimos dias todo o Brasil tomou conhe~ 
cimento de que a população acreana passa por sériaS Oi
ficuldades por falta de combustível, espectalmente para o 
básico atendimento de energia elétrica. Dependendo do 
óleo diesel, o Acre estâ a carecer de elevadas quantias fi
nanceiras para aquisição do precioso líquido e seu trans
porte além da praticabilidade das estradas ejou dos rios 
que estão sempre na dependência do clima. A curto pra
zo a solução do problema estarâ no imediato abasteci
mento de oléo diesel ao Estado cuja solicitação fazemos 
ao Gciverilo Federal. 

Entretanto, a crise que surgiu no Acre pode ser consi
derada como um ponto de partida para soluções nacio
nais do problema energético, por ser um Estado rico de 
matéria-prima, para se constituir num camPO experi
mental de tecnologias, a baixo custo e descentralizado, 
como por exemplo as usinas termoelétricas,- movidas à 
lenha ou a carvão vegetal, para iluminação dos grandes 
centros, anteriormente utilizadas naquele Estado. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR~ IRIS Ct!:LIA - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- Todos aqui estamos assistindo e 
nos congratulando com esta presença da nobre represen
tante do Acre: todos jã falaram, e, agora, V. Ex•, recebe 
meus cumprimentos. O meu Estado, o PÚtui, não teffi 
uma tradição _de mandar muita gente para o Acre como 
os Estados do Cearâ, Rio Grande dO Norte·, Paiaíba e 
Pernambuco, mas nós somos admiradores e temos gran
des amigos acreanos. A minha intervenção é apenas por
que V. Ex• vem abordando o problema de maneira glo
bal, mostrando que conhece bem os problemas da sua 
terra. J ã falou em vã rios e nós estamos nos surpreenden
do com a falta de assistênciã e apoio por parte dos Go~ 
vernos, de um modo geral, à terra de V. Ex•. Mas, agora, 
nesse campo específico da energia, que é da nossa espe
cialidade, quero congratular-me com o que V. Ex• jâ le
vantou aí. Um Estado de grandes potencialidades deve
ria ter, naturalmente na energia, o ponto fundamental 
para o seu desenvolvimento. E lembro a V. Ex• que um 
Estado ríco ém florestas, em madeira, podendo ter car
vão, podendo ter energia temoelêtrica, gaSta, segundo 
um cãlculo que fiz aqui, enquanto V. Ex• falava, dois li
tros de combustível para levar um litro desse mesmo 
combustível para o desenvolvimento do Acre. na _ver_da~ 
de, se o litro do óleo diesel custa dUzentos e trinta cruZei
ros e se gasta dois litros para levâ-lo àquele Estado, o 
custo de um litro de óleo diesel no Acre estâ em redor de 
setecentos cruzeiros; a duzentos e trinta cruzeiros, três __ _ 
vezes, são seiscentos e noVeritã, quaSe setecentos cruzei
ros. Na verdade, as usinas termoelêtricas, e V. Ex• disse
o muito bem, como a tecnologia hoje é avançada, com 
turbinas movidas a gãs de lenha, e ainda usando a carvão 
como subproduto, são comuns na Europa, na União So
viética, nos Estados Unidos, e qual_quer lugal-~ ffienos a
qui, que não se gasta dinheiro ~ pesquisas, em tecnolo
gia. V. ex• tem inteira razão. Congratulo-me COm o dis-: 
curso que V. Ex~· fãz e, de-nossa parte, V. Ex.' terâ o a-

---poio peflllanente em defesa dessa tese que hoje defende 
aqui neSte plenário do Senado Federal. 

A SR• HüS Cf:LIA- Muit-o obrigada a V. Ex•. 
Continuando, Sr. Presidente.: 
O uso de biogás, para iluminação rural, experimento 

já comprovado Pela EMBRAPA (tipo chinês)_ e pela E
MA TER; a utilização do potencial hidroelétrico de Serra 
dó Moa, da cachoeira do Ituxi e de todos os desníveis de _ 
rioS existentes nos diversos municípios, usando o sistema 
de turbina a bulbo, que pode tornar-se solução económi
ca· pªra o Estado. 

Outros estudos poderão ser implantados no sentido de 
novas descobertas tecnológicas, adequadas a realidade a
creana, como por exemplo -o aproveitamento da energia 
solar, a produçãÕ de alcóol a partir de fontes como a 
mandioca, a produção de óleos vegetais extraídos de flo
restas plantadas, como a copaíba, a produção do meta
nol_ (âl_cool metíijcot que possui alto poder energético, e, 
em último caso, para evitar o desmaio energético, poder
se_-ja_ pensar na extensão do potencial hidroei_étrico da 
cachoeira de Sa:rnuel, em Rondônia, para o Acre. 

OutrãS iecOnieridações devem -ser reiistradas à guisa 
de sugestões para a grande tarefa de desenvolvimento do 
Acre.. Entre elas: , . . . 

a) O aproveitamento do potencial hidrogrãfico da re
gião para transporte, irrigação da cultu~a agrícola e hor
tigrangeira, fatores básicos desse desenvolvimento. 

b) O fortalecimento da Universidade para que, atra
Nês de ciência e de tecnologia, promova~se a indicação de 
alternativas do desenvolvimento acreano. 

Antes de encerrar quero agradecer a V. Ex•, Sr. Presi
dente, a todos os Srs. Senadores, em especial àqueles que 
me apartearam para serem solidários às idéias que trou
xemos, às sugestões de viabilidade de uma melhoria da 
situação acreana, e, sobretudo, a solidariedade para com 
a situação do Acre. 

Mfnha área de especialização é o Magistério, mas ado
--ro o Acre. (Muito bem! Palmasl a oradora e cumprimen

tada.) 
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 
Altevir Leal ~Mário Maia - Eunice Michiles -

Raimundo Parente- Gal vão Modesto- Alberto Silva 
-=-José Lins - Virgílio Tâvora - Carlos Alberto -
M.arcondes Gadelha- Marco Maciel- Nelson Carnei
ro. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. f'i'...Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 782, DE !983 

Nos termos do_ ArL 222 do Regimento Interno do Se
nado, requeremos que o tempo destinado aos oradores 
do_ Expediente da sessão do dia 03 de outubro próximo 
seja dedicado à c:omernoraçào, por esta Casa do Con
gresso, do trigésimo aniversário da Lei n<? 2.004/53, qUe 
criou o Monopólio de União no Setor Petrolífero e insti
tuiu a PETROBRÁS. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1983. -Mário 
Maia - Marcelo Miranda -Fábio Lucena- Alberto 

-Silva- Hélio Cueiros- 1\lvaro Dias- Almir Pinto
lris Célia. 

O SR. ~RESIDENTE (Alm_ir Pinto)- O requerimen
to que vem de ser lido será objeto de deliberação após a 
Ordem -do Dia, ilos termos regiml:ntais. -

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~'
Sc:cretário_.__ 

É lida a seguinte 
Brasília, 19 de setembro de 1983 

Senhor Presidente 
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 

a-ho~ra de comunicar a Vossa Excelência que esta Lide
rança deliberou propor a substituição do nobre senhor 
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Senador Fernando Henrique Cardoso pelo nobre senhor 
Senador Fábio Lucena, na quafidade de '!itular, e do 
nobre senhor Senador José Ignácio, pelo nobre senhor 
Senador Fernando Henrique Cardoso, na qualidade de 
SUplente, na COmissão Especial criada através do Re-. 
querimento n9 770, de 1983, destinada a avaliar e exami
nar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Polônia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevada estima e -distinta consi
deração. 

Humberto Lucena, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

VotaçãO":"' em tUrno úÕico, do- Pro}eto ~fe Lei cta: 
Câmara n~' 79, de 1981 (n~' 3.247/80-, ria Casa de Ori
gem), que dispõe s~bre a o?rizato:ieda~e de apli
cação em projetas- específicoS dos créditos e finan
ciamentos de organismos governamentais e daque
les provenientes de incentivos ftscais, tendo 

PARECERES, sob n~'s 585 a 587, de I983_dasCo· 
missões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda que apre-

s-enta de n~' l·CE; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido do 

Senador José Fra:gelli e voto vencido, em separado, 
do Senador Pedro Simon. 

_Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda a ele o
ferecida. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, requeiro verili~ 
cação de votação. -

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Vai-se proce
der à verificação solicitada. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, é evidente a fal
ta de ''quorum". 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Inicialmente, 
procederemos à verificação de "quorum". 

Solicito aos Srs. Senador~ que tomem os seus assen
tos. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. 

(Procede-se à votação) 

Votam "sim" os Srs. Senadores: 
Alberto Silva 
Fábio Lucena 
Hélio Gueiros 

Itamar Frarlco 
Marcelo Mirandª 
Votam "não" os Srs. Senadores: 
Marcondes Gadelha 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Vai-se proce-
der à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 5- Srs." Senadores e NÃO L 
Não houve abstenções. 
Não há "quorum". 
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O Sr. Alexandre Costa~ Não hã "quorum" nem para 
o prosseguimento da sessão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - De acordo 
com o Regimento vou _aciõnar aS ·campainhas a fim de 
chamar os Srs. Senadores, nos termos do § 49 do art. 180. 

. O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador lta_ma_r _franco, pela ordem. _ 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, antes de V. Ex' encerrar a pre-
sente sessão ••. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Eu não itei en
cerrar a sessão-. Vou cumprir o Regimento, acionando as 
campainhaspor lO minutos. 

(Suspensa às 17 horas e46 minutos, a sessão é reaberta_âs 
17 horas e 48 minutOs.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta 
a sessão. Como ainda permanece a inexistência de "quo
rum", a Presidência antes de encerrar ª_sess_ão comunica: 
que o Sr. Senador Itamar F_ra_nco_enc,aminhou à Mesa, 
requerim~nto de informações. 

Nos termos do inciso VI, do art. 239 do Regimento ln
terno, o requerimento será examinado pela Presidência. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aimír Pinto) - Pela ordem, 
concedo a palavra ao nobre Senador lta111ar" Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem.) - Eu só 
gostaria, Sr. Presidente, que a deliberação de Y. Ex•, to~ 
mada neste instante, regimentalmente - pela ausência 
de número suficiente de senadores- fosse adotada sem
pre pela Mesa Diretofa -e ·que-não ficasse apenas restrita 
a este final de tarde. 

Que todas as vezes que percebêssemos no plenário me
nos de_ onze Senadores a s_e_ssão fosse suspensa e não só a
gora. 

O SR. PRESlOENTE (Almir Pinto) - CQ.munico a 
V. Ex• que, por sinal, o assunto foi provocado pelo prór
pio Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Itamar Franco- Aliás, regimentalmente, S. Ex• 
tendo se retirado do plenário, seu requerimento estariã. 
automaticamente invalidado. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Quero comu
nicar a V. Ex• que, quando é pedida verificação de .. quo
rum" e verifica-se que hã número regimental, a sessão 
continua. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, não estamos re
clamando. Regimentalmente está _cert9. Só gostaríamos 
que, independentemente do pedido, ou não, de verifi
cação de .. quorum''. a sessão seja suspensa quando não 
houver número regimental. A Presidência pode fazer is
to. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, não vejo 
porque o nobre Senador ljamar Franco pedir para s~ 
transformar isso em norma de atuação da Mesa. }lá dis
positivos expressos no Regimento a esse respeito, nos 
quais ê facultativo ao Presidente encerrar a sessão ou 
não. 

O SR. PRESID_ENTE (Aimír Pinto) - B o § 4• do art. 
180. Ele diz que, em qualquer fase dos trabalhos, estando 
no plenário menos de onze Senadores, o Presidente sus
penderá a sessão, fazendo acionar as campainhas duran-

te dez minutos. Ao fim deste prazo, se permanecer a ine
xistência de número, a sessão será definitvamente enCer
rada. 

O Sr. Itamar Franco - A norma não é facultativa. 
Nós queremos que o Regimento seja cumprido. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A sessão de a~ 
manhã serã destinada, em carãter especial, a homena
gear a memória do ex-Senador Auro Soares de Moura 
Andrade, de acordo corn deliberação anterior do Ple
nário, ao aprovar requerimento de autoria do Senador 
Nelson CarneirO e outros Srs. Senadores. 

Desta forma, não serão designadas matérias para a 
Ordem do Dia. 
. 0- SR. PRESIDENTE "(Almif PinÍo)- Esiâ enCerra-
da a -sessão-: - - · 

.. (Levanta-se a sessão às _17 horas e 50 minutos) 
D!SCURSO PRONUNCIADO PELÓ SR. !TA~ 

MAR FRANCO NA SESSÃO DE 16-9-83E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pronuii
_c~a o seguinte dis_Cu~$0.)- Sr. -~residen~e e Srs. Senado
res: 

Apenas para um rápido pronunciamento, agradecen
do inicialmente ao nobre .Senador Hélio Cueiros- a. Ces
são do seu tCrripo. 

Sr. Presidente, dois fatos marcantes~ no dia de hoje: o 
primeiro, inusitàdamente, por decreto, Sua Excelência o 

_Senhor Presidente da República resolve considera_r a 
produtividade zero. 

E o outro fato, Sr. Presidente- e v.ou até esperar ore
torno do Senador Virgnio Távora~ sempre tão prestimo
so ;.;...-é que o Brasil acaba de enviar, depois de aprovado 
pelas suas autoridades econômicas-, a tercefrã carta de in
teilções e um memorando técnico com O Fundo Mone
tário Internacional. 

Veja, Sr: Presidente, que nós não conhecemos nem a 
primeira carta; qua:nw-mais a terceira carta de intenções. 
Ê j:iOssível que tomemos Con"becimento desse acordo com 
o Fundo Monetário Internacional lendo o Wall Street 
Journal, porqUe o Congresso Nacional, nesta altura dos 
ac-ontli:imentos;- Já com a documentação enviada ao 
Fundo Monetário Internacional, não conhece os termos 
sequer do memorando técnico. ~ 
Aind~ hoje assistimos aqui o Senador Jutahy Maga

lhães falando -na necessidade da valorlzaçãO.do COng.res
so Nacional, o seu desejo de fiscalizar, na -importância 
que este Congresso deveria ter perante à Nação brasilei
ra. Mas, lamentavelmente, o que nós estamos verifican
do é exatamente o contrário: o Executivo br:1sileiro tei
ma em esconder do Congresso Nacional os fatos mais 
importantes, relacionados com a política externa, no seu 
aspecto económico. O mistério permanece, e ele é tão 
grande que o Presidente do Banco Central chega de 
Nova Iorque, de Washington, e 24 horas depois já está 
voltando a Nova Iorque. E o que nos desperta a curiosi
dade, por que a pressa do Senhor Presidente da Repúbli
ca em baixar o decreto considerando a produtividade ze
ro? 

tJma vez aqui brinquei, dizendo que não sei se é a prO
xi~idade da primavera que faz com que esses decretos a
pa,rççam _no início do florir da primavera, na floração da 

-primavera, que em breve tereinoS, ou se esse deçreto, 
também, de produtividade zero teria que ·ser levado ao 
Fundo Monetário Internacional. Essa dúvida, hOje, Srs. 
Senadores, permanece no nosso espírito. Seria neces
sário, além do famosO memorandO técnico, desConheci
dõ pelo Congresso:.._ repito- àêssa Carta de Intc;;nções, 
desconhecida pelo Congresso, seria também necessário 
se levar um decreto considerando a produtividade zero, 
Sr. Presidente? N ás não sabemos e, possivelmente_, va
mos saber em inglês. Eu não tenho dúvida disso. Tere-

Setembro de 1983 

mos que ler, como já disse, o Wall Street Journal, o 
Washington Post, o Tbe New York Times, ou então, 
quCm sabe, ligar uma rãdio americana para que possa
mos ouvir o detalhamento da ordem económica brasilei
ra. 

O Sr. Virgnio Távora- Eminente Senador, permita 
um pequeno apa·rte? 

O SR. lTA_MAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Virgílio Távora - Não seja assim tão impacien
te. Na próxima terça-feira o Dr. Serrano, Diretor da par
te de Comércio Externo do Banco Central, Diretor das 
OperaçÕ(:S Exte_r~as, vai depor perante a_ Comissão da 
qual V. Ex• é o Presid"ente, e então vamos "ter ocasião de 
fazer essa pergunta" ã s.- s•. é só esperar 72 horas. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Virgnio Távo
ra, eu reconheço - e lhe faço sempre essa justiça desde 
que cheguei ao Senado da República - reconheço que 
V. Ex.• não é apC:nas um homem preocupado em defender 
o Governo, V. Ex• também é um homem preocupado em 
fornecer ao Legislativo e, particularmente, ao Senado da 
República toda a documentação às vezes solicitada pela 

-Oposiçao. Mas VeJa- a gravidade do fato, Senador 
Virgílio Tãv_ora. Em relação à primeira tetitativa doBra
sil, jUntO ao Fundo Monetário Internacional, eu tentei 
obter juri(O à M~a Di~etora, para que pedisse às autori
dades brasileiras essa documentação. Cheguei a pedir à 
minha Baitcada que não concor_dássemos com o depoi
mento do Ministro do Planejamento, por falta de ele
mentos. A Oposição brasileira, àquela altura, estava à 
descoberto, nós não conheciamos o Projeto I, nem o 
Projeto II; não conhecíamos o acordo com o Banco de 
Conlpensações, não conhecíamos o acordo com Tesouro 
americano; e seria muito difícil debater com o Ministro 
do Planejamento. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, nobre Se
nador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Itamar Franco, V. 
Ex• aborda um assunto que ê quase como que falar sobre 
a famosa "mula sem cabeça" do nosso tempo de menino. 
Deve haver lá por Minas Gerais o- King Kong, o come
dor de língua, de que falou-se tanto mas ninguém nunca 
viu._ E eu me lembro mais, tambêm, da chamada "mula 
sem cabeça", todo mundo fala que ela existe, mas nin
guêm nunca viu. Eu, por exemplo, indagaria a V. Ex•, 
que é um homem de formação matemática, mas que de 
vez em quando nos dá, aqui, lições, enveredando pela 
área da ciência- do Direito. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quem sou eu para dar 
lições! 

O Sr. Belleditq Ferreira --Porque realmente V. Ex• 
engrandece Minas Gerais, como engrandece esta Casa, e 
sobretudo a nós, seus modestos pares. 

O SR. ITAMA~ FRANCO - Muito obrigado. 

O Sr. Benedltq Ferreira - ... pela sua capacidade de 
trabalho, pela sua operacionalidade. E, por todas essas 
razões, eu indagaria a V, Ex•: V. Ex• conhece, por acaso, 
algum parâmetro, algum peso, algum valor que foi fixa
do, neste País, para atender a esse preceito legal de esta
belecer um quantitativo de taxa de produtividade nos 
reajustes salariais? V. Ex:• conhece algum valor e o peso a 
algum dos fatores de produção? 

O SR. ITAMAJ,l FRANCO:..... Senador Benedito Fer~ 
reira, tenho a impressão de que seria mais fácil eu ver a 
"'mula-sem-cabeça", a que se refere V. Ex• 
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O Sr. Benedito Ferreira - Era isso que eu queria con
cluir, se V. Ex.' me permitisse. Eu dizia, ainda há pouco, 
que nós somos o Pais da letra morta; legisla-se, aqui, a 
pretexto de que o Executivo é mais competente, ou que 
não seja, que nós sejamos mais competentes, mas o certo 
é que somos o País da legislação irresponsáveL Porque, 
eu, honestamente, nunca consegui ver, nunca me apre
sentaram a tal de fórmula em que SI?_ estabel~c~ a produti
vidade neste País. Pois a verdade ê que, neste continente, 
não há estatística-; não se tem eStatística- cciri"fiáVd, em 
que a gente tem que aceitar o que_est_á aí, e que ainda ho
je, infelizmente, 6 feitÓ nós qUartinhos de pensão, onde 
os homens do IBGE, no final do mês, para fazer jus à pe
quena remuneração que recebem, vão lá preencherem 
aqueles boletins, mandam-nos para _cá, e aquilo vai p~r 
amostragem, fazem a tabulação. Eu não vejo como, Se
nador Itamar Franco, possa-se querer, incorporar a sa
lários produtividade num País onde está havendo cresci
mento negativo, em que pese- e aí inVoco a V. Ex• a 
sua formação matemática -em que pese o fato de a 
cada instante estarmos agregando novos fatores de pro
dução. Nós chegamos ao absurdo de termos crescimento 
negativo, apesar de agregar-se constantemente uma sêrie 
de fatores de produção- e nov6s-_; Ccifuo ê o caso que 
vem permanentemente ocorrendo no Brasil, de_ novas 
tecnologias. Eu não sei, ·e V. Ex• mesmo confessou, que é 
realmente mais fácil achar a .. mula-sem-cabeça" do que 
os tais pesos que se atribuem aos fatores de produção, 
como se posSa realmente falar em produtividade. Esse 
decreto pode ser até injustO, Corii--iClação à remuneração 
do nosso trabalhador, porque, nos e~tá tirando alguma 
coisa que se lhes dava, mas também está acabando com 
uma mentira terrível, neste País. Permita-me V. Ex• usar 
essa adjetivação um tanto pesada. Mas, realmente, esse 
negócio de produtividade no Brasil ê um esbulho, é um 
engodo e parece que nenhum técnico de maior responsa
bilidade, até hoje, ousou atribuir peso aos fatores de pro
dução e publicar uma tabela de onde se extrai a tal cha
mada taxa de produtiv~dade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Benedito Fer
reira, quando falei a V. Ex• que seria mais fácil conhecer 
a mula-sem-cabeça eu me referia; eViâC:ntemente, não 
aos fatores agregados da produção, como ·recordou V. 
Ex!-, mas à:s razões que ditaram a Sua Excelência o Se~ 
nhor Presidente da República, a baixar esse decreto, con
siderando a produtividade zero, jâ praticamente em 
princípio de setembro. _ 

Neste País há coisas estranhas, Senador Benedito Fer# 
reira. Evidentemente, temos algumas discordâncias em 
relação aos salários, em relaÇão a questão da prod~tivi~ 
dade, num País que assistiu, desde 1960,- se V. Ex• to
mar a força economicamente ativa desta Nação, há de 
verificar, os dados não são nossos, os dados são inclusi
ve, do próprio técnico do Ministério do Trabalho - de 
1960 a 1980 os sessenta mais pobres, deste Pais, tiveram 
uma média salarial, praticamente a base do salário mfni
mo e já agora, em 1973, bem abaixo do s~_lârio minhljo. 
Mas País com urna inflação real e uma inflação corrigi
da! Quem é que trabalha com a inflação corrigida? Só se 
trabalha com inflação corrigida, exatamente, para dim-i
nuir salários, para que o Governo poSsa, realmente bai
xar seus decretos-leis - o 2.012, o 2.024, o 2.045 para 
considerar a inflação expurgada com índice realmente 
calculado numa aritmética que só o ·Governo conhece e 
no interesse do Governo. Aritmética, como-Sabe V. Ex•, 
é a ciência dos núrileros, mas_a ciência doS números ê 
sempre julgada no interesse do Governo, nunca julgada, 
no caso, no interesse dos demais assalariados, sobretudo 
dos trabalhadores. b por isso que há uma inflação real e 
uma inflação c_orrigida, o que resultou, inclusive, no pe~ 
dido de demissão ·do um diretor, uma grande figura, o 
Economista Julian Chacel, que evidentemente não con
cordava que a Fundação Getúlio Vargas só publicasse a 
inflação corrigida. 
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V. Ex' relembrou a mula-s~m_-cabeça, até recordo os 
tempos, realmente, da nossa meninice e: ê claro que nas 
MiÕas Gerais nós tínhamos a mula-sem -cabeça ... 

O sr:-Aiberto Silva- E elas existem. 

O SR. ITAMAR FRANCO - .,, o lobisomem. E eles 
estão aí, Senador Benedito Ferreira, estão aí, Senador 
Alberto Silva. 

O Sr. José Fragelli- "Yo no creo en brujas, pero que 
Jas hay, hay". 

O SR. ITAMA.IJ_ FRANCO- Lembra aí o nobre Se
nador José Fragelli, com o seu castelhano puro, que as 
bruxas existem- e elas realmente ainda existem. Nós não 
podemos entender, Srs. Senadores, o Decreto do Senhor 
Presidente da República, considerando a produtividade 
zero. Nós não podemos entender, Sr. Presidente, que o 
Congresso Nacional seja o último a saber da carta de in
tenções e dei memorando técnico com o Fundo Mone
tâifÕ-Internacional. E cabe aqui repetir o que eu já disSe: 
será. que esse Decreto do SeJlhor Presidente da República 
teve que ir em adenda a esse !Jlemorando técnico? Será 
qUe ele teVe que ir apeitsado à carta de inteções? Por que, 
qual ê a pressa? Se não há pressa nem de se mandar ao 
Congresso Nacional a emissão de papel-moeda, como 
discutimos ontem aqui, uma emissão que já em no
vembro ultrapassava os limites legais, essa emissão só 
chegou ao Congresso Nacional a 30 _de dezem~ro, ao 
apagar das luzes do ano de 1980? O que faz o Senhor 
Presidente da República, ja em setembro? E, eu só posso 
considerar que, como disse, é a flOração da primavera 

_ q~e se aproxima, que faz com que as autoriades econó
micas brasileiras ... 

O Si-. José Fragelli - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com J.llUÍto prazer, Se
nador José Fragelli. 

O Sr. Jo84$ Fragelli - ~ só pra trazer uma frase do 
Jornalista Joelmir Beting, no seu artigo de hoje, se não 
me engano é "Omelete sem ovos". Ele diz que, felizmen
te, essa carta ê de intenção e não de resultados. 

O SR. ITAMA~ FRANCO- Senador José Fragelli, 
pode ser só de intenção e não de resultados, mas se é só 
de intenções veja o ·que já está acontecendo com a econo
mia brasileira, que se internacionaliz-ou, em que as nor

-mas Sã-o -dluidas de fora para dentro, em que decretos-leis 
são baixados, e tenta-se, inclusive, eximíi" O Fundo Mo
netário Internacional do Decreto-lei n9 2.045, quando 
nós sabemos que a promessa do Governo brasileiro, ou a 
exigência do Fundo Monetário Internacional, de zerar o 
déficit público -interessante, que nós, países subdesen
-Volvidos, temos que zerar o déficit púbiii:O - a grande 
nação americana, essa não preCiSa zerar o seu déficit 
público, nós temos que z:erar o déficit púbJicó;riôs temos 
que levar a recessão para o nosso País. 

E é por isso que, nessa pequena observa9ão que faç?, 
como diz o Senador Virgílio Távora-: nesta sexta-feira 
tranqüila do Senado da República, deserta do Senado da 
República, para que o Congresso medite mais uma vez 
na sua marginalização, para que ele medite, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, que enquanto o Executivo permane
cer forte, enquanto houver a hipertrofia do Executivo, 
enquanto este Legislativo for dependente do Executivo, 
nós, realmente, não caminharemos para o _estado demo
crático que nós todos queremos. 

E, oxalá, Senador Virgílio Távora, que antes de terça~ 
feira, quem sabe, na edição dominicardo New York Ti
mes, nós possamos en~nirar a Carta de Intenções e o 
memorando técnico, enviado pelo Banco Central e pelo 
Ministro da Fazenda. 

O Sr. Virgílio távora-V. Ex-', eminente Senador, vai 
desculpar a interrupção e por estar até justamente me 
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eximindo de uma tarefa que a mim mesmo tinha propos
to, que era ver se satisfazia, antes do Serrano depor, com 
maiores detalhes sobre a Carta de Intenção para apre
sentar a V. Ex• Mas, fazia, apenas, uma pequena pergun
ta: V. Ex' não conhece a Carta de Intenção e o Memo
rando n9 1, do Governo do Brasil ao FMI? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Senador Virgílio 
Távora ... 

O Sr. Virgílio Távora - Estou dizendo, conhece? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Oficialmente, não. V. 
Ex' vai me perinitii· só para corresponder a sua inda~ 
gação, porque ela é muito importante. 

Nós tomamo& conhecimento da Carta de Intenções do 
Governo brasileiro, não oficialmente, mas através da im
prensa brasileira. Mas, o que nós estávamos solicitando 
e que estamos solicitando à Mesa Diretora do Congresso 
Nacional, é, exatamente, qual foi a resposta do Fundo 
Monetário Internacional a esta Carta de Intenções. 

Pelo que nós sabemos, e não sabemos também oficial
mente, o Brasil é obrigado a fazer uma nova Carta de In
tenções --v. Ex• há de concordar comigo - ele está 
sendo feita, ela foi levada esta madrugada para Nova 
Iorque, para Washington, pelo Presidente do Banco 
Central- e que nós não sabemos qual foi o resultado da 
primeira caria de intenções do Brasil. 

A minha colocação tem um sentido duplo: primeiro, 
de que nós parlamentares, da área federal, só tomamos 
conhecimento da carta de intenções pela imprensa brasiM 
!eira e, segundo, nem pela imprensa nós conhecemos 
quais foram, realmente, as exigências do Fundo Mone
tário Internacional para obrigar o Brasil a uma nova car
ta de intenções. 

É esta a colocação que faço a V. Ex' 

O Sr. Virgílio Távora - Poderíamos esclarecer a V. 
Ex•, sem ser do Poder Executivo, de que justamente essa 
terceira carta de intenção se tornou necessária, porque 
aquelas intenções traduzidas na primeira e na segunda, a 
tempo foram verificadas impossíveis se de transforma
rem em realidade. E esta terceira cobre um período jâ 
bem maior, o fim de 83-e o ano de 84. Gostaríamos de, 
mafs uma vez, rePetir a V. Ex•, sem desejo aqui de eximir 
ninguém de responsabiHdade, que o FMI não exige que 
se coloque a inflação a zero, a um, a-quarenta, a cinq(fen
ta, que se tenha uma política económico-financeira coe
rente que dê a ele a vonvicção de que, realmente, está o 
Pais colocando em ordem as suas finanças. ~ nossa opi
nião que, havendo ou não- e -isso agora podemos dizer 
a V. Ex•, fazendo um apelo às pessoas que daqui a pouco 
vão ser citadas. Esta opinião não é de hoje, é nossa opi
nião, repetimos, que havendo ou não a crise externa, 
algo de muito urgente teda que ser providenciado para 
que fosse debelada a crise interna. Essas são as primeiras 

- p~lavras das chamadas sugestões que o Senador que no 
momento aparteia V. Ex•, há três ou quatro meses, antes 
da decretação daquela série de medidas que os nobres 
líderes da, Oposição chamaram de "pacote n'~ 1" apresen
tou Sua Excelência, o Senhor Presid_ente da República, 
por intermédio do eminente Ministro-Chefe da Casa Ci
vil. Eram essas as primeiras palavras cOm as quais co
meçamos as sugestões_: "Tão grave quanto a crise externa 
é a interna, e se aquel~ não existisse, terfamos que debe
lar esta". Vê V.-'Ex~ que o problema de colocar razoavel
mente em dia as finanças internas do País, era uma preo
cupação que se ~gudizou com os problemas da crise ex
terna, mas que, sem sombra de dúvida, era problema, era 
d~safio que tinha que ser enfrentado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre, Seoador 
Virgílio Távora, preocupações das finanças brasileiras, 
particularmente _com uma ordem internacional, segundo 
o Goverrio, adverSa. -E. dizemos nós, face a erros cometi
dos, não só internamente, sobretudo internamente, 
como externamente. 
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Mas o que chamo a atenção de V. Ex• é sempre para a 
marginalização do Congresso Nacional, está totalmente 
marginalízaCo não tendo a mínima influência na ordem 
económica e social deste P~fs. E tanto isso é: verdade _que 
V. Ex•, que é um homem inteligente, que é um homCffi 
cumpridor dos seus deveres como Senador da República, 
há de realmente estar constrangido _em dizer ao parla
mento, porque ele só vai conhecer-se é que vai, permita
me V. Ex• - a carta de inte_nçõe.s, a resposta do Fundo 
Monetário, o memorando técnico, após o Fundo Mone
tário Internacional. Ou, _ co~o eu digo ~ e _V. Ex• 
permita-me repetir, porque ê importante- tcilvez, quem 
sabe, amanhã o Senador José FragelU, não em castelha~ 
no, mas em inglês, na edição dominical doTheNew York 
Times, possa tomar conhecimento. 

O Sr. Virgílio Tál'ora - Língua que, ao que parece, 
ele domina bem ... 

O SR. ITA_Mt\,R FRANCO -Hoje, para quem não 
domina o iQglês aqui, _fica difícil diSCUtir _e"conon:iía._ Pri~ 
meiro, Porque a documentação é eDvlada em inglês ao 
Congresso V. Ex.~ sabe disso. 

O Sr. Virgílio Tál'ora- Senador Itamar Franco, não 
vamos pedir mais para fazerem tradução nenhuma. Ago
ra, vai ser com o nosso inglês, mesmo. 

O SR. ITAMÁR FRANCO - Mas, nobre Senador 
VirgHio Távora, agora me ocorre uma outra dúvid; que 
eu gostaria que V. Ex• me esclarecess_e. Não vou solicitar 
a V. Ex~ a Carta dJ:: Intenções, porque seria exigir rriurlo. 
Mas, V. Ex' exarou um belo parecer na Comissão Mista, 
através de um projeto de decreto legislativo, quando re
jeitou o Decreto-lei n9 2.024, não é verdade? 

O Sr. Virgílio Tál'ora - Os nossos parcos conheci
mentos jurídicos nos diziam que um decreto-lei posterior 
revogava o anterior. Era o entendimento que tínhamos e 
que parece não sofreu contra.dita daquelas pessoas que 
subscreveram o parecer. 

O SR. ITAMAR FRANCO -EVidentemente, E a in
dagação, dentro do raciocínio que faço ·aqtii neste mo
mento, e ainda dentro da observação do Sr. Senado_r Be
nedito Ferreira, dentro dessa confusão que se processa 
hoje no País, é a de que ... 

O Sr. Virgílio Tál'ora- Apenas não nos solicit~ a OPi
nião jUrídica, porque essa é dos Senadores Aloysio Cha
ves, Hélio Gueiros, Humberto Lucena, dessa gente que 
entende das ciências jUrídicas. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não quero pedir a opi
nião jurídica de V. Ex~. em absoluto; poderia até pedir, 
porque sei_que V. Ex•. apesar de não ser uni bacharel, 
tem alguns conhecimentos. 

Mas, nobre Senador Virgnio Távora; há o decreto le
gislativo do qual V. Ex.~ foi Relator, que aprovado na 
Comissão Mista. V aí se examinar o Decreto-lei n9 2.024 
no Congresso Nacional, estamos examinando, estamos 
às vésperas de acontecer o absurdo. Nós_ vamos aprovar 
o decreto legislativo de V. Ex• que revoga o Decreto-lei 
nQ 2.024, ou o Governo, numa manobra regiment~l. vai 
pretender que o Decreto~lei nQ 2.024 chegue ao filial do 
Congresso Nacional por decurso de prazo? 

Evidentemente, nobre Senador_ Virgílio Távora, -se ã 
Comissão Mista do Congresso aprovou o parecer de V. 
Ex~ para um decreto legislativo, creio que esse decreto le~ 
gislativo é que tem que ser examinado pelo Congresso. O 
Decreto-lei n9 2.024 deixou de existir cjllarldo a Comissão 
Mista aprovou_ o projeto do decreto legislativo de V. Ex• 

Nesse instante; o Congresso tem- que eX:arriínar o quê? 
O projeto de decreto legislativo. O Decreto-lei nt> 2.024, 
sob a análise do Congresso Nacional, deixou de e_xistir 
na sua Comissão Técnica de Senador~s e Deputados. 

E eis que de repente, jâ com o Decreto-lei nQ 2.045 aí, o 
Governo tem interesse,- õu diz que tem interesse, e diie~ 
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mos que esse interesse é mais do Fundo Monetário ln ter~ 
nacion?-1, els_que o GclVerno quer aprovar, por decurso 
de prazo, o Decreto-lei n9 2.024. 

~ntão, volto eu à tese que me trouxe à tdbJ..ma: primei
ro, a produtividade zero, baixada por decreto pelo Se
nhor Presidente da República, foi mais uma necessidade, 
mais uma imposição do Fundo Monetário Internacio
nal? A dúvida permanece até prova em contrário. 

O Sr~ Virgílio Távora- Podemos dizer a V. Ex~ é que, 
antes que seja confirmada qualquer suspeita, é preciso 
que as provas sejam apresentadas - in dublo pro reo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex• o cuidado 
que estou tendo. Estou levantando uma tese. 

O Sr. Virgnio Tál'ora- V. Ex• está afumando que o 
Go_verno, premido pelo FM L. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Faz soar a 
campainha.) 

o- SR._lTAM_AR FRANCO - Nobre Senador Virgflio 
"Távora; éU pergUnto, eU lanço uma indagação: qual foi a 
pressa que levou Sua Excelência, Q Senhor Presidente da 
República, antes da primavera, a assinar o decreto consi
-derando_ zero a produtividade? Deve haver algum moti
vo. Por isso, eu faço essa indagação a V. Ex•. 

O Sr. Virgílio Tál'ora - Estava ou não dentro das 
__ --~u~~ ~~r~b_uições? Estava. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou conceder o aparte 
a V. Ex•. b Senador Benedito Ferreira pede que eu en
cerre o meu pronunciamento, e eu prometo, Senador, 
que em 5 minutos vou encerrá-lo. 

O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador, pelo que eu 
pude apreender do decreto-lei baixado ontem, reduzindo 
a zero a produtividade, é que a produção nacional este 
ano é negativa. Há uma previsão de que este ano _p Brasil 
não teve produtividade. Não havendo produtividade, 
_baixou-se um decreto zerando a produtividade porque 
ela não é mais instrumento adicional no processo de au
mento de salários. Tenho a impressão que é um deçreto 
de natureza técnica e acredito, inclusive, que ele tenha 
sido _exigido no contrato entre o FMI e _o Brasil, visto 

. --QUe nós estamos dentro de uma manifestação_ de in
tenções e era preciso mais um_ documento. 

Nobre_ Senador, não há nenhuma rendição do Brasil, 
não fere~_a so_berani~. mesmo porque eu não considero o 
FMl uma nação, mas um banco central ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Soberania, Senador 
Passos Pôrto, eu não quero disCutir, porque no meu en
tendifi\entq elajã foi :rerida com o Projeto 1 e com o Pro
jeto 2. 

Mas, V, Ex• agora, realmente, dá luz. ao meu reciocí
nío, e era isto que eu buscava. 

V. Ex~ chega a dizer, no seu aparte, um aparte sempre 
judicioso e categorizado, que realmente esse_decreto, as
sinado pelo Sr. Presidente, considerando a produtivida
de zero, nesta altura, ainda em ·setembro, talvez só com 
as-projeções para dezembro, é que tenha sido uma exi
gência do Fundo Monetário Internacional. E é isso que 
eu gostaria realmente de saber. 

O Sr. Passos Pôrto-:- Eu não tenho autorização para 
dizer isso. Digo a V. Ex•, que tecnicamént_e ~ decreto~ 
Jei ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Passos Pôrto, 
não se preocupe com a autorizaçãO, porque nós do Le
gislativo, com raríssimas excessões, a não ser parte da 
Bancada de V. Ex.•, é que pode conhecer-Os a tos do Exe
cutivo. Nós _agui estamos sempre riaVegando sem uma 
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bússola compensada. Estamos sem uma diretriz. E V. 
Ext realmente concorda comigot:le que isso talvez tenha 
sido uma exigênCia "do Fundo Monetário Internacioflal. 
f: onde tambein suponho que teilha Sido. Ninguém está 
fazendo acusação. 

O Sr. Passos Pôrto- Tecnicamente ele é perfeito: 

O Si-. Virjjfiio T âvora- Com todo o respeito ao pare
cer do eminente Senador Passos Pôrto não tenho ele
mentos para dizer que a Liderança endossa tal pensa
mento. Disse a V. Ex•, que mais cedo do que pensaria, 
dar-lhe~íamos a re..c;posta, não foi? Não há um endosso 
da Liderança a essa suposição. 

O SR. ITAMAR" FRANCO_- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, eu teria outras considerações a fazer.,. 

O Sr. Passos Pôrto .- Nobre Senador, gostaria de 
concluir o aparte dizendo que, ainda agora, quando a Li
derança diz que não endossa, quero afirmar que minha 
opinião é uma opinião técnica. O Br_asil este ano tem 
produção negativa. 

O Sr. Virgilio Távora- Não, é sobre a parte do FMI; 
que tenha sido uma exigência do FMI? Não, não me 
consta que sim. 

(O Sr. Presidente faz soar a campafnha.) 

O Sr. Passos Pôrto -Tecnicamente, poderia até, a 
m·enos de zero, a produtividade no BrasH, quer dizer, a 
todos os salârios além dos 80% sobre o -INPC, ainda se 
poderia descontar, porque o .13rasil, este ano, teve prejuí
zo. 

O SR.ITAMA~ FRANCO- Senador Passos Pôrto, 
o Senador Virgílio Távora ficou preocupado é com o 
pensamento de V. Ex.•, que correspondeu ao meu. Esse 

- decreto teve que ser baixado apressadamente por uma 
outra exigência do Fundo Monetário Internacional, de 
cuja observação o Senador Virgílio Távora diz que não 
pode concordar e rião tem elementos para fornecer nú
meros. 

Mas, Sr~ Presidente, eu iria fazer outras conSiderações, 
mas não posso deixar de atender ao apelo do nobre cole
ga e arríigo, SenadQr _Beo_edito Ferreira, que pretende 
ainda usar da palavra. Deixo, então, para outra oportu
nidade as considerações. 

_ Terminando, quero dizer o seguinte: mais uma vez o 
Congresso Nacional vai tomar conhecimento de fatos 
que interessam ao povo brasileiro, atravês dos jornais 
americanos. (Muito bem!) 

ATO N• 18, DE 1983, 
~- Do Primeiro-Secretário 

O Sr:l>rimciro-Secretãrio do Senado Federal, no uso 
de suaS atribuições regimentais, e 

- Considerando o elevado número de solicitações 
para utilização das instalações do AuditóriQ Petrônio 
Portella e de outras dependências do Senado Federal; 

-Considerando que esses pedidos não se coadunam 
com os objetivos colimados das dependências do Senado 
Federal, gerando inclusive elevadas despesas e desgastes 
prematuro do mobiliário e equip~mentos, resolve: 

I - A utilização das dependências do Senado Federal 
somente será autorizada para atividades sem fins comer
ciais e que interessem diretamente ao Legislativo; 

2 ~To-das e quaisquer solicitações para Utilização das 
dependências do Senado Federal deverão ser dirigidas a 
Primeira-Secretaria, como ó_rgão administrador da Casa, 
a quem caberá decidir sobre a matéria, tomando as pro
vidências q1;1e se fizerem necessárias; 

3 -:&te Ato entrará em vigor na data de sua assina
tura, respeitando as autorizações concedidas até esta da
ia, c0i1f0rffie régistro na Primeira-Secretaria. 

Brasília, 19 de ~etembro de 1983.- Senador Henrique 
Saittillo, l 9~Secretário. 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matkias apreciadas de l<> a 31 de agosto 
(art.293, inciso U, do Regimento Interno) 

Na publicação feita no DCN (Seção II) de 03-09-83, 
página 3221 na parte referente a projetas aprovados e en~ 
caminhados à Sanção e página 3822 na parte referente a 
projetas aprovados e encaminhados ã Câmara dos De
putados 

Onde se lê: 
Projeto de Lei_ da Câmara n9 89, de 1982 (n9 

776/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que assegura validade na
cional às Catteiras de Identidade, regula sua expe
dição e dá outras providências. Sessão: 23-08-Bl 

Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1982 (n9 
l0/83, na Casa de origem),~ de ÚiiciatiVa dO Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a criação 
e extinção de cargos na secretaria do Tribunal Supe~ 
rior do Trabalho, e dá outras providências, Sessão: 
24-08-83. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n9 7, de 
1983 (n9 80/83, na Cas~ de origem), de iniciativa dO 
Senhor Presidente da República, que altera a com-
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posição e a organização interna dos Tribunais Re~_ 
gionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá 
outras providências. Sessão:_ 10-08~83. 

Leia-se: 

Projeto de Lei da Câmara n9 89, de 1983 (n9 
?76/83, na Casa c!e origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que assegura validade na
cional às Carteiras de Identidade, regula sua expe
dição e dá outras providências. Sessão: 23-08-83. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 55, de 1983 (n9 
I0/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presid~nte da República, que dispõe sobre a criação 

"e extinção de ~argos na $Ccre~ria do Tribunal Supe
rio_r do TrabalhO, e dá outras providências. Sessão: 
24-08-83. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n9 7, de 1983 (n9 80/83, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
altera a composição e a organização interna dos Tri
buitais Regionais do Trabalho que menciona, cria 
cargos, e dá outras providências. Sessão: lú~OS-83. 
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SECRETARIÁ-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de }9 a 31 de agosto 
(art. 293, inciso II~ do Regimento Interno) 

Na publicação feita no DCN (Seção II) de 03-09~83, 
na página 3822 na parte referente-a projetos rejeitados e 
encaminhados ao Arquivo. 

Onde se lê:_ 

Projeto de Lei da Câmara rt9 129, de 1981 (n' 
13/83: na Casa de origem), que altera os arts. 550 e 
551 do Código Civil Brasileiro, diminuindo os pra~ 
zos de usucapiào sobre bens imóveis. Sessão: 18-08~ 
83. 

Projeto de Lei qa Câmara n9 129 de 1981 (n9 
13/71, na Casa de origem), que altera os arts. 550 e 
551 do Có_digo Civil Brasileiro, diminuindo os pra
zos de usucapião sobre bens imóveis. Sessão: !SM08-
83. 
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Auro Soares de Moura Andrade 

2- DESIGNAÇXO DÁ OR
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nunciado na sessão de 12-9-83. 

1- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

Ata da 156~ Sessão, 
em 20 de setembro de 1983 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

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

Iris Célia - Altevir Leal - Mário Maia - Eunice 
Michiles- Fábio Lucena- Rãimundo Parente- Gal-

vão Modesto - Odacir Soares - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo- José Sainey- Alberto Silvã:-- Helvídio 
Nunes -João Lobo - Almir Pinto - José Llns -
Virgílio Távora - Carlos Alberto - João Lúcio -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Marco 
Maciel - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira - Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto' Júnior 
........ Luiz- Viana - -.Jpão Calmon - Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no - Itamar Franco - Alfredo Campos - Amaral 
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Go
mes- Benedito Ferreira- Henrique Santilto- Lázaro 

Barbosa- Gastão MüUer- Roberto Campos- José 
Fragelli -Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Af
fonso Camargo- Álvaro Dias- Enéas Faria- Jaison 
Barreto - Lenoir Vargas - Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. P-RESIDENTE (Nifo Coelho)- Declaro aber
ta a sessão especial do Senado Federal que, em atendi
mento ao requerimento do nobre Senador Nelson Car
neiro e outros Srs. Senadores, destina-se a homenagear a 
memória do ekSenador Auro Soares de Moura Andra
de. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A potítica tem tentáculos invencfveis. Quem por ela é 

atraído dificilmente dela se livra. Os que a abandonam 
voluntariamente guardam saudades, e os arrancados ex 
abrupto sonham, ainda que nem sempre confessem, a 
oportunidade de a ela retornar. Nas veias de Auro Soa
res de Moura Andrad_e cedo correu o sangue do serviço 
público, a ambição legitíma de ser uma voz no cenàrio 
político. Poucos, nesses últimos cinqüenta anos, tão pri
vilegiadamente preparados como ele, para as oscilações 
de uma carreira, em que os êxitos conquistados são em 
geral abafados pelos desencantos que se amealham. 

Vai por m?-is de três. décadas Que nos conhecemos no 
Palácio Tiradentes. Depois de exercer, por cerca de três 
anos, como suplente, o mandato parlamentar, a Bahía 
me renovara o direito de representá-la na Câmara dos 
Deputados. Moura Andrade já trazia, no começo de 
1951, conquistados na Assembléia legislativa de São 
Paulo, os lauréís de relator da Constituição estadual e de 
líder da aguerrida bancada da UDN. Projetara igual
mente seu nome no jornalismo acadêmico de Democra~ 
cia? A Urna e Folha Dobrada, fechadas pelo poder onipo
tente; na atividade industrial, como diretor da Asso
ciação Comerciar de São Paulo; na militância forense, na 
primeira instância e perante os mais altos tribunais do 
País. Éramos moços, que cinco anãs de diferença, àquele • 
tempo, não separavam as novas gerações que haviam 
particip-ado da campanha de reconstitucionalização do 
País, com Eduardo Gomes. Natural que tivéssemos as 
mesmas ilusões que afagam aos seduzidos pela irresistí~ 
vel megera, de que falava JJ. Seabra.~ verdade que nos
sa escalada não fora a mesma, a minha mais pedregosa e 
difícil que a dele. Mas os propósitos eram semelhantes, e 
se diferentes os caminhos, certo é: que a cordialidade do 
primeiro encontro pouco a pouco se converteu em segu
ra amizade, desde quando os azares partidários nos uni
ram na bancada dos sem legenda. Revestida de sólida 
cultura humanística e jurídica, sua palavra era tão forte 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

quanto ele. Era homem mais de quebrar que de tor~r. 
Provou isso na hora oportuna, quando em jogo a honra 
do nome que carregava com orgulho, e construído por 
seu pai nas agruras do então sertão bandeirante. porque 
conheci aos dois, compreendo o destemor que o filho re
colheu da herança paterna. Tive-o a meu lado, o.o escri
tório de advocacia da Praça da Sé, por mais de dois anos. 
Se não o vi freqlientan:_do, àquela época, os corredores do 
Palãcio da Justiça que antes palmilhara, juntos coloca
mos muitas dúvidas, que sua ilustração e su_a._ acuidade 
ajudaram a dissipar. 

Provado como intérprete do Centro Aca-dêmico XI _de 
Agosto, nos dias agitados da juventude, foi Moura An
drade dos grandes oradores parlamentares de seu tempo, 
um tempo de grandes oradores parlamentares, pela cla
reza do raciodnio, pela beleza da frase, pela elegância-do 
gesto, pela voz privilegiada, pela energia e pelo poder -de 
comunicação. Não o ouvi na praça pública, mas guardo 
depoimento definitivo do tribuno popular. Jânio Qua
dros anunciara um comício no Largo do Machado, no 
Rio de Janeiro. No d.i.a seguinte, Simões Filho, consagra~ 
do orador nas duas tribunas, conto_u-me que ass.istira ao 
meeting, convocado pela fama que nimbava o futuro 
Chefe da Nação. Mas sua grande surpresa fora um jo
vem, de palavra arrebatadora, Moura Andrade. E quase 
todos os que viveram no Parlamento nestes últimos decê
nios dele guardam a ima:gem do homem eloqUente e cor
dial, obstinado e decidido. 

Foi em 1954 que o Partido Trabalhista Nacional ele
geu Moura Andrade para o Senado, no esplendor de 
seus trinta e nove anos. Uma coligação partidária 
ensejou-lhe renovar o mandato do povo paulista por ou
tro período. Líder da maioria em 19~0,jâ no seguinte era 
eleito V ice.. Presidente desta Casa. Foi nessa fase-que Dir
ceu Cãrdoso agitou a Nação, confusa e surpresa, lendo, 
na Câmara, a carta-renúncia do Presidente da_ Repúbli
ca. Corri ao Senado, ondejá terminara a sessão,_Moura 
Andrade atendia a Afonso Arinos, que lhe telefonava do 
Rio de Janeiro, pedindo que adiasse por vinte e quatro 
horas a aceitação d_o_ inesperado gesto, tempo que, penso 
eu, acredit_ava bast"nte para o renunciante rever sua 
traumática decisão. Um grupo saiu com Moura Andrade 
em direção ao gabinete de Ranieri Mazzilli. lamas cola
dos à parede esquerda do plenário, qUa"il.do, antes de al
cançar a sala de avulsos, jâ o Presidente da Casa, com 
grande acompanhamento, saía em direção ao Palácio do 
Planalto. A situação resolvera~se por si mesma, e ao Pre
sidente do COngresso cumpria agir com segurança e au~ 
torídade, e assim o fez. Afastou depois obstáculos, quan~ 
do foi preciso aprovar a emenda parlamentarista. Con
vocado mais tarde para as funções de Primeiro-MiriiStfo, 
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lançou~se à consulta dos partidos e proferiu, na Câmara 
dos Deputados, longo discurso, traçando as linhas gerais 
de seu programa. Mas não manifestou maior entüsiasmo 
por Um plebiscito imediato, que restauraria o presiden~ 
cialismO a-ntes qüe se corrigissem os defeitos da conti!l
géf!.C~e se apurassem as potencialidades do sistema par~ 
lamentar, levando O Chefe do Estado a _retirar-lhe o con
vite. Sepültou dentro de si as mágoãs e nunca publica
mente as expôs. O Senado Federal reafir.mou-lhe sempre 
() f!landato presidencial, e, agora que o correr do tempo 
apaga as injustiças e faz ressaltar os acertos, justo serâ 
afirmar que a Nação muito lhe deve por haver estanca
do, -em 1964, ao declarar vaga a Primeira-Magistratura, 
a divisão sangrenta q\le se imaginava capaz de 
desencadear~se no seio- das Forças Armadas, naquela 
longã noite de 31 de março para }9 de ib-ril~ Sentiu que 
era de seu dever evitar o ·confronto, e, como sempre, agiu 
com presteza e decisão. 
-Parece este o momento de recordar Moura Andrade 

como defensor das prerrogativas parlamentares. Vários 
momentos marca:m essa p·teocupaÇão. Vitorioso o movi
mento i'evolucioriárlo, logo fez sentir aos chefes milita~ 
res, juntamente com Rarlieri Mazzilli, a impossibilidade 
de o Congresso cassar mandatos de parlamentares julga~ 
dos _inCompatíveis com o novo regime. Pronto surgiu a 

- nec-essid~de de eleger um Presidente, vagos que se encon
travam os ~ois. postos supremos do Governo. O Con
gresso aprovou projeto que PedrO Aleixo QeSeriterrara, 
re"gulamentando a eleição indireta pelo voto s_ecreto, _tal _ 
como dispunha a Constituição. Um_ato ditatorial, baixa~ 
do à revelia do Parlamento, detenninou, porêm, que a 
votã.ção seria ã descoberto. Minha pobre memóriil, órfã 
de nOtas e diários, não me ajuda a situar a residência 
onde nos reunimos à noite, para tentar a pFevalência do 
tex.to parlamentar, nem me permite indicar com segu
rança os presentes ao encontro. Até mesmo_nã_o_jdentifi
co quem aceitou telefonar a Carlos Medeiros, para que 
fizesse sentir ao Marechal Costa e Silva, seu víziriho, a 
desnecessidade da disposição revolucionária, tanto mais 
quando, àquela hora, só restava uma candidatura, a do 
Marechal Castello Branco. No dia seguinte, procurei 
Moura Andrade, sugerindo-lhe que realizasse a escolha 
pelo voto secreto, Aceitou prontamente a idéia, mas a 
condiCionou ao apoio dos dois grandes partidos. Mar~ 
~ins Rodrigues assegurou de imediato a solidariedade do 
PSD: com os encarg"os da liderança que conquistara por 
seus altos títulos, por sua vigorosa oposição ao governo 
que acabava de ruir, Pedro Aleixo opôs ã proposta os 
embargos da prudência._ T~nho para mim que, se ao 
_Congresso tives_se _sido poSsível afirni.ar naquele episódio 
sua independência, indiferente a cassações de mandatos 

e direitos políticos suspensos, é provãvel que o Legi_slati
vo não_ continuasse exibi'ndo por tanto tempo os andra
jos_ de suas faculdades. Porque assim pensei desde o pri
meiro instante, abstive-me de votar e inclui, nos Anais, 
as razões de minha atitude. Mais tarde novamente Mou
ra Andrade sa.iu à luta, reivind_icando para o âmbito dó 
Congresso Nacional a elaboração constitucional de 
1967, Ctue'preSiillU.-E logo depois reuniu farta messe de 
pronunciamentos e pareceres, na tentativa de evitar que 
a Presidência do Congresso Nacional escapasse, como 
ocorreu durante alguns anos das mãos do Presidente do 
Senado Federal. Justo que se leve ainda crédito de Mou
ra Andrade a viagem dos Presidentes das Comissões de 
Constituição e Justiça das duas Casas a paLses democrá
ticoS da Europa e da América, para que, observando o 
funcion-amento de seus Legislativos, oferecessem suges~ 
tÕes ao fortaled_mento da ativídade parlamentar, entre 
nós. Dessa honrosa missão nos d_esincumbtmos, Milton 
Campos, com os fulgores de sua cultura, e eu, com a mo_
desta contrtbuição posSível. Em 1970, já encerrada sua 
fulgurante e tumultuada carreira palamentar, após eleito 
e reeleito, até mesmo contra a vontade do Planalto, Pre
sidente desta Casa, Moura Andrade afirmaria: "Há os 
que servem, os que subservem e os que desservem, Creio 
que estive entre os primeiros. Recuso~ me a pertencer às 
duas outra:; categorias. Continuarei apoiando os que ser-

-- .:;.e~- ã-té que vençam e cumpram a missão final de possi-
- bilitar ao Brasil-horàs-apenas de sefvit: C<rm os- que esti~ 

veram lealmente ao meu lado, desejo uma ordem consti~ 
tucional normatizadora---:- um ·congressO- e não mera~ 
ffiente Uma representação parlamentar desvaliosa e des~ 
valida." 

As reservas militares ao ilustre parlamentar paulista 
. __ ~não surgiram,_e é hora de esclarecer, de seu veemente 

p;~Íestõ~·redTgido no Aeroporto do Galeà.o, na escala de 
inesperada viagem de Madri para São Paulo. Conta_ _Luiz 
Viana Filho que, já em maio d~ 1966, entre os nomes 
examinados para a Vice-Presidência da República, foi 
lembrado o do Presidente do Senado. "mas" ~e aspa
lavras são textuais --: "o Presidente diz que mantém as 
restrições militares ao mesmo". E não fora a resistência 
de Daniel Kríeger;já em 1965 o Planalto teria tentado, 
possivelmente sem êxito, repetir O que logrou na Câma~ 
ra, com a rtãQ..reeleiçào de Ranieri Mazzilli. 

Os desencantos não apagaram em Moura Andrade a 
sedução pelos altos e baixos da política. Quando deixá-

- -v:amos o velório do corpo de Loureiro Júnior, no fim __ çje 
uma noite cruciante em Sào Paulo, Ulysses Guimarães e 
eu insistimos para que Moura Andrade ingressasse nas 
hostes enledebistaS: -Aura -prometeu voltar ao assunto, 
mas se lia ern seus olhos, e nos de Dona Beatriz, sua doce 
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e dedicada comPanheira de 43 anos, que aquele era o as
sunto que se afinava com Sua fí-ressiStiV~I VocaÇão d~ ho- · 
mem público, que o alegrava, que o fazia reviver. Procu
rou no tumulto de outras ativ,ida_des fugir a seu desfino. 
Encheu, até transb.ordar, as salas da Faculdade de Direi
to da FMU,. de alunos- e -não-alUnos, ávidos dC-eScut"à"r 
suas lições marcadas de ~rudiyã<? ~ -enrTquecidas pela elo
qüência límpida e cOmunicativa. Honrava assim o laurel 
de doutor honoris causa que· a Universidade_ de Sà_o Paulo 
lhe conferira em 1955. E ao inoirer, aos 66:anos, presidia 
o Banco de Desenvolvimento ctC seu Estado natal, com 
singular dedicação. 

Meu caro Moura And,rade, amigo certo das. horas in
certas: sou eu q~e agora IançQ as mãos até a ete:rnidade 
para apertar nas minhas tuas mà~s gçnf!rosa-s; as ·ptin't~i- · 
ras que se me estenderam no instante' mais amargo-_~ 
iriesperado de minha -Vid~. 

E o faço, -díB:n'tC'de.tu-3. esp"Osà, d'e~ú:Us net9s. de··-te~s-· 
aJ?ígos, de teus fi!~os, · rCPeiindo as -m_eS~as --pala~~_as -
com qU-e; em 1958., encer:fast~ teu veem"ente e: desespera
do apelo contra o _en!regttismo;. ~'"0- Padre -Bernardes, na 
NoVa Floresta, conta qtie Irmão Francíicõ; pêCfiildO-Par3. 
OS pequenos, parji QS frac~ ·e c;pfitriidos, foi illjur\à'do: 
Após ter sido_coberto de infámiãS, disse a()S seus adver
sâtíos; ·~Já me deia·m o que .qtrt,tiarn dar-me; .dêem-me 
agora o'quedevo levar ao po~o'1, to que_~l:l_ peço:" ~go

'ra, Moura Andra~e, ê o.Bra,sil que te pede. Leva ao Se
nhor o. angústia do .P?vo a .clue s~rvi_ste ~- éonstirva aceSa· 
no mL l'ldO ighoto do. _além·a Chama que iluffilnou.de fé a 
tua vida! (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (i"•[i!o Coelho)- Com • pala-
Vra o nobre Senador José Fragelfi. · · 

O SR. JOSt FR.-j.GELLI (PMDll -.MS. Pronuncia 
o seguinte_díscurso. Sem.reviSão do C?ra?or:}.:_ ~f.~P~esi~ 
Pente, Srs. Senadores, Srf_ ~~atrU: §03!e~ AtiÇI~ade "?.de
mais membros da. família de AurO de Moura Ailcirade: 

Aqui me encontro, -iridiCado pelo. Líder do meu Part~
do, o PMDB, para esta "homenagem _a AurQ Soare~ d"e 
Mo.ura Andrade. Sen;t dúvida, o títuló único que posso 
exibir para a ·~sC'o.lh? dos meus co-mpanheiros dC Bãnca
da, é o fato de tet sido_colega de Aura na ·Faculdade_ de 
Direito do LargO dê São Fl-ancisco. EÍ1tran10s lã nás Ar
cadas no ano de 1934, saindo a nossa turma em '1938. 
COnheci;- assim, AurO desde icJiiêles primeiros di:iS ae·ra-
culdade~ Provinciàno, reiraído, nunca partidpe'i inuito 
das atividades polítiCas já bastante intensas, dos. jovens 
acadêmicos da Faculd<ide de Diieito da UníVCrsídade de -
São Paulo, entre os quaiS Auro sempre se' dC:stãcou. 
Recordo-me dele naquetas ·primeiras Fei.miões· do ·Gré
mio Literário Ãlvares.de Azevedo. Ali ouvi oS primeiros 
discursos de Auro de Moura Andrade iniCiando a sua 
oratória, sempre presente à tribuna, entusiasta, falando 
com afma so.bre to.dos os temas que àquela época vinham 
e seduziam os jo-.:ens _acadêmico.s. Por isso, eu disse aqui 
certa vez que po.sso afirmar ter Visto nascer a grande ora
tória de Auro de Moura Andrade, ali na Álvares de Aze
vedo. 

Filho de Antônio Joaquim de Moura Andrade e;.de Df
Guiomar, seu pai é pessOa c-o'ilhecida e estimada no meu 
Estado, Mato Grosso do Sul e em todo o Estado de S3o 
Paulo. Foi urii p-iciiú:iro, uin deióravador das matas ao · 
Iongo da Noroeste. Foi o primeiro que tariibém- e'nfreil~ 
tou as exuberantes matas ao longo do rio Paraná, no sul 
de Mato Grosso., 'desbravando aqueles sertões de matas, 
de cerrados e de alagados. 

Co.tito marcos da atividade. do velho Moura Andrade 
estão pelo menos duas cidades. Andradiila, em São Pau
lo, e Nova Andradina", em Mato Grosso do SuL No meu 
Estado, ainda. se enco.ntram alguns companheiros de 
Mo.ura Andrade, à época daquela sua primeira pene
tração pelo Estado de Mato Grosso do Suf. Portanto, 
nós, sui-mato-gíOS"semres, damos um atestado vivo desse 

desbpLv~dor ~e s_ertQ~ •. funs:fu_dor g_e_cicja,d~s~ que foi An-
iôniO Jo<lquCITI de Movfa A_ndrade:. -

Por isso, nós, que conhecemos os antecedentes de Au~ 
_ tO, não nos surpreertdetrios quando num outro plano, no 
- vasto plano da PolítiCa nadonai; AUio. co.ino que desen~ 

volveu aquelas energias latentes, que lhe vieram de ilus
tr_e.herança. 

Não vou repassar _aqui t_odo.s os fatos que marcaram a 
·vida de Aurõ de Moura Andrade. Já o fez esta página 
Viva -de tantas fasês da hísió'ria ria:cional, que é o. eminen
te Sen~~9r N~l~on Carnefro. Seria repetir, desnecessaria
ment~. o qu~ aqui ~caba de dizer o grande parlamentar, 
o jUrista, o p'Oiftico, ~ ml!stre Que todos nós não só admi

. rap1ós ~como ~stim~m-~s_, _que'é ~e{Sqn __ C3_fneiro. 

· Recordaria que Auro Soares _di? Mo.ura Andrade toM 
tnou, desde Cedo, -atitudes co.ra~os~S- n!i_su~_yic:!~ púb!i:;a_. 

- · T~VeD-t, dezessei_s anqs. formado pelo Instituto Caetano 
de-c'trUpos,--eni São_ PaulO_. em Ped-agogia, eni-Psicologia 
e.-e·m Lógica,_ fUndamen~()_5 da grandt;: __ .cul~u~a que ele 
sempre· exibiu da tribUOa da Câmara. do Senado ou em 

·"- p-ra·ça -pública, conl essa m~sma idade, na Revolução 
Cdnstitucioriallstft de 1932_- _ele d!s§e is'SP num doS seus 
prO~lincia_m_eiltoS,_ rlesta ~aS~,_- p~i~:L Ifcenç~, por esM 

· Cri'tó, ·a_o s·eu pai,-pâra- se âliS:tar como saldado da :Revo-. 
- ·· [uçãO~ Combateu _na Seria_ ~a _Mantiqueira, na -FaZenda 
"-de Enc~~t~o ~_.t!~S _pr:?!<!§_·-9~-. Parat_i. 

Assim ~oineÇav/;t _a !!U.à carreira Aura de _Moura An
''diade, Cóín úm~ afirm-aÇ-ão das suas ídéiãs.e da sua cora
geni pessoa,!. Corageffi cMCá, de_ um lado, e GQragem físi
c~. de outro, porque é raro que um jOvem, na flor de seus 
16__anos, se diSponha a morrer na defesa- dos princípios e 
idê:iaS_:que acalenta._ 

Como disse, não fúi 'daqueles acadêmicoS Que se en
-volveram muito nas lides políticB.s· da F'aculdade de Dí
rcitQ de.Sào Paulo. Mas, eu me recordo mul~o bem que 
Auro- era daqueles que mais desenvolviam atividades, 
seja ílãs ·noS-sas-·agr~miaçõ_es literári<iS, seja i-los Partidos 
acadéinicos que se formavam. Batia-se -pela palavra oral 
e p~l~- palavra escrita'? se_ asSinalam pel_o_ meno_s 3 jornais 
acadêmicos dos_.quais foi redator:.A Democracia, Uma e 
Folha Dobrada, que puderam ser editados naqueles ano.s 
que mediaram__e_ntre t934 e _ _to q~ novembro de 1937, to

-dos eles fechados no início do Estado Novo. 
Assim -conio -todos: nós-, A.uro de Mo.ura Andrade 

bati~He pela democracia, naqueles anos em que parecia 
que o Mundo devia escolher entre do.is extremismos de 
um lado. o bo.lchev_ismo mosco.vit~, e, deoutro, o. fascis

-mo e o nazísmo d.e Roma _e_dç: ~er}im. Recordo.-me mui
to bem que, a não ser um pequeno mJ.mero de integraHs
tas, a massa dos jov_e!ls da A~demia do Largo de São 
Francisco era toda ela pela democracia. E um dos seus 
líderes destacados foi sempre Auro de Moura Andrade. 
Assim teria que ser ele, como foi"de fato: eleito, logo ein 
1947, como Deputado estadual, pela UDN, destacando.
se cOmo ·oradOr, que já era reconhecido e aplaudido., 
também, agora na Assembléia Legislativa, sendo por 
isso indicado como Líder das Oposições coligadas que, 
.àquela êpoca, combatiam o-Governo do Sr. Ademar de 
Barros, em São. PaUlO. 

Eu tive poucos encontros com Auro de Moura Andra
de, nesses anos. Recordo-me de um, em São Paulo, 
quando ele constituinte no seu Estado e eu em Mato 
Grosso, estivemos trocando idéias no Palácio 9 de Julho. 
Mais tarde, me encontrei com ele em Mato Grosso, 
r:tuma das suas viSitas, mas- não pude, infelizmente, 
acompanhar de perto a vida atuante de Auro de Moura 
Andrade na _sua passagem pelo Congresso _Nacional, 
pÕis ele ft:)i eleito Deputado num quatriénio anterior aO 
meu e, quando eu fui eleito Deputado, ele já era senaM 
dor. Mas, naqueles dias, ele, no Senado Federai, .conlir

. mava o que todos nós esperávamo.s _de Aura de_ Moura 
Andrade, que ele se firmasse como um dos representanM 
tes mais legítimos pelas nossas lutas em favor da demoM 
cracia, dos mais corajosos, dos mais atuantes, de sorte 

que nós poderíamos orgulhar-nos do companheiro. das 
arcadas de 1938. 

O Senador NClsori Ca"rrieiro já -lhe trB:çou o perfil, 
aqui, tom as suas recordações, com o Seu depo.imento., 
com a· palavra de quem viveu as fases mais significativas, 
também vividas por Auro de Moura Andrade, da vida 
política nacíõnal; a partír de 1955: · 

Aura logo foi Vice-Líder da Maio.ria, em seguida, 
ude-r, de 1 5is9 a-- 1960, -e.- rle'ssa êpoca, ele recebeU. uma 
consagradora manifestação, em São Paulo, pela sua 
atuação, como paulista e como brasileiro, no CongresS_o 
Nacional. Foi isSo em 11 de julho de 1960. No seu disM 
curso., denominado então. Oração aos PàuUstas, e q1ais 
târPe r:eimpressó como Perfil de uma nova Política, A uM 
ro. como sempre; manif6st<iva a sua confiãnÇa J10S desti
nos dO Brasil, e destacavá, não apenas o ~eu not~vel de
s-empenho, ;obre o qual calava, mas o-s dos seus conter
râ'neos pa'u!istas do cenáiio da política nadorial e- no Go
verno Juscelino ~ubitschek,lembrand_o de Ranied Maz~ 
zilfí -Piesídénte dei Cà"m8.r~a dos Dei)utádos; Ba:tistá 'R a~ 
mos, no MinistériO do Trabalho; Hor~cio lafer, rio Mi· 
nislério--daS RêfaÇõl!s EúúioreS e PaeS r.eine, no Mini~
têriQ ·êJa fa2;endà. 

N"~Se -p~Onu.iiCfam·entô~· com. a_ gfa~_dezá que lhe era 
. p~liar! Auro eTI~reci~- .o~ sçrViços já: pres_tádos à 

NaçãO pelo inesquecivCi Presidente Juscelino ~ubits
chek, aquele lnipUlso deCiSivo que o. Chefe da N~ção im
priffiiu ão Brasif,_inici~ndo a-arrancada maiS Promissora 
n.6 cànlinho -do- progressO eco.nõrriíco. RecOrdava os 20 
mil quilómetros de rodovias construídas; lembrava Fur
nas'e Três Mari_as; a implantaçãó das grandes indústrias 
como. a automobilística, a ·naval, a detro.té~nica, do aço e 
9~ a,Jumí~io, p.;iaffiOstTa_~ qu·e o Brasi-~ ~_ri trava _Oa ú~ da 
planificação ___ e que nel~_-_devi_a pro~seg_uir, _ressaltando, 
com a impard~iidade e:·o es'píri~o de justiça qt:te Ih~ er~_ 
próprios, que·no mesmõ ·plano se des-envolvia o.Go.verno 
de Ç.arvalho PiOio~ -~0--.Es.tado dÍ! são Paul.O. Se 'Juscelin-O 
adotara um plàn.o de metas, Carvalho Pinto tinha o "seu 
plano de ação de governo.. Parece_-me, aliáS, o único pla
no di_gno 9~e I).Qp!e~ d_e ?ção de governõ-_na áfea esta-
du-al, reaJízado aié ho.je em nosso País. · 

Dizia Moura Andrad~_ 

"AteStá a prova-de que flâo é PrecíSo a 1ffiPlanM 
tação de um regime totalitário, suprimindo liberda
des para que o Estado. possa construir." 

E acrescentava, como que profeticamente: 

"Autoridade que se faz temida não tem o mesmo 
direi~o ao respeito de seus concidadãOs e, assím, não 
deve ser aplaudida pefa sua falsa coragenl. O Verda
deiro estadista sabe governar sem os arroubos da 
violência..:~ 

Era o democrata de sempre, falando em 1960 aos seus 
coes_taduanos, a todo o povo de São. Paulo. 

Em 1961, Aura galgou a ViceMPresidência do Senado 
e, logo em 19621 a Presidência. E, como muito bem res
saltou o no.bre Senador Nelson Carneiro, foi_sempre ree
leito, cinco vezes feeleito Presidente da Senado, nas fases 
mais difíceis da conjuntura poHtica naCional. Auro -não 
era apenas um homem da palavra. do discurso, ele quis, 
também. ser u_m ~dministradõr e disputou, com a coraM 
gem que lhe era peculiar, o Governo do Est8.do e a Pre
feitura. de São Paulo. Ele tinha, digamos assim, como 
que uma vocação política total; não. era apenas um ho
mem da tribuna, mas, herdando aquelas insignes .quali
dades de seu pai; era um ho.mem de ação e de construção 
também e, por isso, só por isso, ambicionou servir, no 
plano do executivo~ ao seU Estado e à sua cidade. 

Montaigne 9isse certa vez que nenhum bem pode nos 
da( prazer senãó aq uete para cuja perda estamos prepa
rados. E&sas lutas, em várias trincheíras, de Aura de 
Moura Andrade, vitorioso umas vezes, outras não, mos
tra_ que ele era integralmente um homem polítiCo, que es· 
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tava prepart~do para vencer como para ser derrotado. 
Acho que este é um dos característicos do político: é um 
homem que disputa as preferências populares, dlgamos 
assim, como fair play, que sabe ganhar como sabe per
der. E, este, sem. dúvida, é um dos fundamentos de todo 
o regime _democrátiCo, porque aqueles que só sabem ga
nhar e não admitem_ perder deixam de ser democratas 
para serem autoritários~ para não respeitarem a manifes
tação da maioria da vontade do seu povo. Por isto, Aura 
de Moura Andrade foi, sefil Qúvida, um homem quere
presentou muito bem o polític.o civil ~(asileiro, um ho
mem que lutava sempre preparado para a perda, como 
preparado para o ganho. 

.. Assim como o fogo se aviva com o frio, ri.OsSá Vóritá~ 
de se afia de encontro à. oposição". Revendo a vida de 
Auro de Moura Andrade, acho que ele foi um hoinem 
que, nos momentos_ difiqeis_. nos instantes em que os 
acontecimentos pareciam crescer diante dele, em dificul~ 
dades de oposições, ele sabia enfrentar, com decisão e 
com ação, os óbices que se lhe autolhavam. Se não me 
engano, é disto de _que estamos mais precisados hoje, de 
homens que, na vida pública, sobretudo na direç_ão dP 
Pa.ís, tenham a noção de que só pode haver democracia 
quando praticada com es_se espíritõ" esportivo; de sorrir 
da mesma maneira para a vitória como para a derrota. 
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decisão por ele tomada. E esses motivos foram, de um 
lado o desejo, por ele então manifestado, de dar ao Brasil 

-·um governo, ou seja, uma autoridade executiva maior 
que pudesse se impor, e por outro lado, o motivo expreS~ 
so por Luiz Viana Filho que, com certeza, era a preocu· 
pação e eram os sentimentos que dominavam a todos os 
Congressistas naquele momento: firmar uma autoridade 
para evitar uma possível guerra intestina. 

O mérito iri.contestâvel de Auro de Moura Andrade 
naciuelas horas nós temos que r~cordar, porque não po~ 
demos dizer que todos teriam ãgido da mesma maneira. 
Agiu com decisão e com coragem, porque os tílnidos fi~ 
c~m nas intenções, e nós sabemos a distância que separa 
a boa intenção da ação efetiva. Os tímidos fi_cando nas 
intenções são aqueles que temem atravessar o- Rubicão, 
·sabendo que atravessar o Rubicão é fácil, mas que as di~ 
ficuldades começam do outro lado. E Auro de Moura 
Andrade assumiu a réspons!\bilidade de todas as dificúl~ 
dades que pudessem surgir do outro lado, com a sua de~ 
cisão de, pela segunda vez, declarar vaga a Presidência 
da República. 

Temàs que passar ao_l~rgo de tantos acontecimentos. 

Seria desnecessârib recordar a atuação de Auro de .. 

Veio a reforma da Constitl.liÇãO, ou sCjã, o· Projeto de 
Constituição de 1967. Só quero destacar-, da su:i :ituação 
como Presidehte do Congresso naqueles dias, a sua preo
cupação de, tanto quanto possívCl, ampliar o debate dos 
temas que eram trazidos ao Plenário e o seu empenho em 
fornecer aos representantes de todos os partidos um ma~ 
teria} farto de tudo aquilo que se produzia aqui no COn
gresso e fora dele, para que, bem instruídos, os Congres~ 
sistas pudessem discutir CQrn conhecimento de causa as 
emendas então apresentadas ao projeto de Constituição. 

Moura Andrade naqueles dias da renúncia do Presid~ntc 
Jânio Quadros, quando pela primeira veZ ele declarou 
vaga a Presidência da República. E aqui o Senador Nel~ 
son CarneirO, que participoü dos acontecimentos e foi 
companheiro, ao lado de Auro-de M_oura Andrade, de 
muitas medidas tomadas, das idéias que então trocaram, 
das providências que então acertaram para que o Brasil, 
naquela oportunidade, que irifelizmente deveria se repe~ 
tir, fugisse ao drãfuà_- maior de uma guerra ciVil. 

Também não preclso·recOrdã.r que, qUando o primeirõ 
governo parlamentarista de Tãnc_redo Neves caiu, muito 
naturalmente as vistas se voltaram para o homem talha
d.o à missão de ser o condutor da política e da adminis~ 
tração nacional: Aura de Moura Andrade. E as dificul_~ 
dades então surginin1, e só elas é que impediram de_ ter 
sido ele um dos chefes de um governo de gabinete na 
nossa fase parlamentarista. 

Nos anos do Governo de João Goulart, sobretudo de~ 
pois de reintroduzido o regime presidencialista, todos 'os 
pronunciamentos de Aura de Moura Andrade como 
Presidente do Senado e do Congresso Nacional foram no 
sentido de mobilizar os democratas na defesa das insti
tuições, na sustentação da Cãrta Magna de 1946, na i)re~ 
servação da ordem e do normal funcionamento dos Po
deres da República. 

COnvocava, seguidamente, através dos seus discursos, 
.nesta Casa e em praça pública, convocava ã. tõdos, o po~ 
vo, as associações de classe, os sindicatos, os intelect~ais, 
os trabalhadores, os mífítª-res_ e _os civis para que, ativa~ 
mente, usassem as armas de que diSpõe ·a· democracia 
para a sua autodefesa. Naquela quadra, portanto, Auro 
de Moura Andrade não se limitou apenas a ·set o Presi
dente do Senado; foi um pOlítico de posições, de atitli~ 
des, de idéias_claras, pregadas através da palavra, saneio~ 
nadas pelos seus ates. _____ -------· _ 

Também- não preciso-reCõfdar,--pOfQlfejã o fez o ni!!.U 
eminente antecessor nesta tr_iQuna, a seg11nda opor~uni~ 
dade que teve Moura Andrade, comó Prisídetite (fo 
CongreSsO; de declarar vaga a Presidência da República, 
naquela sessão do Senado .que Viana Filho, no seu livro 
sobre o Goverilo-Cil.~têllo Branco, classif1càu_d_e_jlr_amã-__ _ 
tica e na qual Aura de Moura Andrade, com a ;ua deçi~ 
são corajoSa; afiiStõú, ·certa_merite, à guerra civil. 

Só um motivo faz· o méi'ità rias ações bqmanas . .Sem
dúvida que para o democrata Aur.o Qe Mol,lr'il A,n.Q.ra!fe, 
pela segunda vez ter que declarar _vaga a p;esidên~ia da 
República, abi'irido-ilsSim:-u-nra-(ãsé ilovª'_eJ ~_é!h ~úVi9~ 
quase imprevisível, na vida políticã do País, só_os moti~ 
vos é que dítavam o méritO -do l;l~O por ele praticado, da 

Era mais uma manifestação do espírito democrãtico, 
da vontade aberta, do homem liberal queAuro de Mou~ 
ra Andrade sempre foi, não qu_erendo cc;r:ce~r de nenhum 
modo a palavra, a discussão, e as decisões dos seus pares 
nas duas Casas do Congresso. 

Numa dessas passagens, ele agradecia aOs Líderes de 
todos os partidos, inclusive os da Oposição, e bem me re
cordo gue entre eles citava também o nome do nosso 
Líder Humbefto Lucena, qui depois me eXplicou que era 
naquele i_nstante apenas Líder em- exercício, e daquele 
atuante parlamentar que eu conheci, como companhei~ 
ro, na Câmara dos Deputados no Rio de Jalleiro, o Se-
nadÕr AuréliO Viana. 

~ssihl,todos podem depor aqui, correligionários e ad
versários de Aura de MoU:ia Ariórade, Presidente do 
Congresso; exemplar que ele foi, naquela oportunidade 
dã. discUssão, dos debates -e das decisôes para formar a 
Constituição de 1967. __ . 
-_-_Não é preciso i-ecordar ai[ ui a-S várias delegações de 
que Aura de Moura Andrade participou no exterior, re-
presentando o Congresso e representando a Nação. Vou 
lembrar apenas a sua designação como Embaixador Ex
"traordínârlo e Pleilípotenciário na Espanha. 

E assi01 Já se avizinhava o fim da sua brilhante 
atuação política. - · - · 

No Senado, Auro de Moura Andrade não foi apenas o 
orador por todos admirS:do e aplaudido, pela sua cultu~ 
ra, pela beleza da sua palavra, pelos seus pronunciamen~ 
t_os incisivos; francos e leais. Ele foi também um organi~ 
Z'ildor. E o Seoa~o lhe deye,_-entre outr~s Serviços, a ins
talação do -Serviço de Radiodifusão, que inaugurou- a 
HOra do Congresso na Vo:t do Brasil. Ele pretendia, na 
verdade, implantar uma Rádio do Congresso Nacional 
para infOrmar bem o povo brasileiro de tudo quanto 
aqui se passa. E nós~ que trabalhamos nesta Casa e na 
Cãmara dos Deputados, sabemos que isto foi mais Um 
serviço essencial prestado por Aura de Moura Andrade 
aO P~_ís e ao Cong'r"esso Nacional. 

à" Serviço ·aráfiCÔ âo Senado Federal foi outra "inicia~ 
tivâ· de Aufo- ae·M:Oüra Andrade, bem como a Revista de 
,IJ;J.formação Legisla~va, que tantos serviços presta aos 
co·niress_íwis _nos Cstudos de matérias que lhe sãopetti~ 
nete~; e a Subs:cr~taria de Edições Técnicas. 
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Com tudo isto, mostrava Auro de Moura Andrade ser 
um homem de ação, que muito construiu,._ Eu não s_ei 
bem interpretar, avaliar ou _classificar o posicionamento 
de um homem público. Mas, acho que nós poderíasmos 
dizer que Auro de Moura Andrade era um político de 
idéias e de princípios, um homem de lutas na pregação e 
na defesa dessas idéias e desses princfpios, e que assim 
nós poderemos considerá~lo um liberal da melhor estir~ 
pe, consoante aquela divisão que faz Madariaga: ''Há li
berais qUe defendem a liberdade do homem; e há liberais 
que defendem a liberdade do dividendo". O verdad~iro 
liberal não faz objeção a que a pessoa se entregue ao atã 
de ganhar dinheiro. O dinheiro é um meio neutro, como 
a água e o papel... A água, que pode dissolver alimentos 
substanciais como o veneno; e o papel, que pode receber 
bons pensamentos ou sofríveis pensani.entos, boas ou 
más idéias. 

O liberal quer sempre que o dinheiro ficjue no seU lu
gar: isto é, que seja meio e não fim. 

O liberal se dá conta da estreita relação que há entre o 
liberalismo econômico e o liberalismo espiritual, mas so~ 
bordina sempre o primeiro, que é simples instrumento, 
ao segundo, que: é fifll verdadeiro_. 

Era, pOis, daqUele liberalismo que, nas_cidp de um ins
tinto pré-racional, amadurecido pela razão e pela expe
riência de d.Qis séculos - floresce em ~akedoria. 

Era esse, se não me engano, o liberalismo de Aura de 
Moura Andrac!e. Era esse o liberal Auro d.e Moura An
darde, do qual todos nós, da sua turma de 38 da Facul
dade de Direito do Largo São Francisco, .nos recorda .. 
mos com S?Ud&de e nos orgulhamos com razão. (MuLto 
hem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Cooce4<U, 
palavra ao nobre Senador Amaral Furlan. 

O SR. AMARAL FURLAN (PDS- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Dona Beatriz Moura Andrade, Família Moura Andrade 
aqui presente: 
- É Corii enorme_ emoção que eu falo hoje:sobre a perso
nalidade desse grande homem que foi O Senador Auro 
Soares de Moura Andrade. 

Com ele comecei a minha vida política, ainda estudan~ 
te no Largo São Francisco, como Presidente do Dire
tório Estudantil da UDN, em São Paulo. 

Nessa oportunidade, Auro de Moura Andrade jã era 
Deputado Estadual, e em seguida fui eleito Vereador. Na 
eleição seguinte, ele foi eleito Deputado Federal, e eu, 
Estad1,1al; depois ele foi Senador e eu Deputado Federal. 
E enquanto viveu sempre fui seu correligiOnário e amigo. 

..Há sentimentos e juizos de yalor _que unem os ho~ 
mens acima das diferenças de classes e das lutas de inte-.. 
tesses, e, não fossem esses sentimentos, não seria possível 
à sociedade e ao estado encontrar os verdadeiros cami~ 
nhos de sua evolução. O sentido de justiça, o desejo de 
paz, de Ordem, de unidade territorial, de amor à pátria, 
de apêgo às tradições naturais e históricaS da nação, o 
espírito de sacrificio e a ajuda, ao próximo, o cavalheiris~ 
mo e a decência na conduta da vida pública são -causãs 
da harmonia social e da pr-osperidade dos lares. Se assim 
vos falo é porque me sinto possuído destes mesmos senti~ 
mentos c sei que eles dominam o <:oração _de quantos se 
ocupam das coisas do governo, sabendo que o governo 
nada mais é que a força o_rganízada de um povo a serviço 
da própría NaÇão. os-homens não devem ser considera~ 
dos bops ou maus pelo prisma da amizade ou inimizade, 

·-Só podem ser interpretados pelo bem ou pelo mal que 
causem." 

Estas são algumas das convicções que animava a co_n~ 
duta de Auro Soares de Moura Andrade, cuja memória 
hoje reveienci3.ritos coin orgulho e saudade. Orgulho 
porque ele foi entre nós; aquele ·paradigma em que mui~ 
tos parlamentares poderiam se eSpelhar sem desdouro; 
S;i\ldade porque deixou nesta Casa e no cenário da vida 
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pública brasileira uma lacuna até hoje não preenchida. 
Nesta Casa e no próprio Congresso Nacional Moura 
Andrade foi grande parte da alma da Instituição. Tão 
bem e com qUê coragem e inteligência expressava O -pen
samento da classe política, na época preocupada com os 
destinos da Pátria, do seu povo, do regime,_-da própria 
Constituição e do Estado de Direito, por qUem mais se 
bateu Moura Andrade, constitucionalista convicto que 
era, defensor intransigente da legitimidade da arde;!~ 
jurídica que antes de tudo deVeria ter a unção do Parlã
mento, respaldado na soberania das urnas. 

.. Fora da democracia não temos salvação", afirmava 
em fevereiro de 1980, ao tomar poSse no cargo de Presi
dente do Banco de Desenvolvimento do Estado de São 
Paulo. 

Aqui alguns traç-os da personalidade desse homem ~x-_ 
traordinário, que hoje- 'relembramOs gratificados pelos 
ensinamentos e estímulos que nos deixou em traços lumi
nosos e em tudo que sua ação benfazeja tocou. 

Era o terceiro filho de Doila Guiomar Soares de An
drade _e de Antonio Joaquim de Moura Andrade, ban
deirante dos sertões e fund<idor de cidades. Fez o ginârio 
ao mesmo tempo em que cursava o Instituto Caetano de 
Campos, por onde se diplomou professor primãrío aOs 
16 anos de idade, em 1932, ano em que se alistou ainda 
na primavera da adolescência, corno o soldado mais jo
vem da Revolução ConstitucionaliSta de- São Paulo, 
onde participou de batalhas encarniÇadas na Fazenda 
Encontro, Cunha e na recuperação da usina da Serra da 
Mantiqueira. 

Em 1938 formou-se em Direíto pela Faculdade do 
Largo de São Francisco. De sua atuação acadêmica, no 
exercício e aprendizado da política estudantil, fundou e 
dirigiu jornais engajados na restauração democrãtica: A 
Urna e Democracia, contra o estado novo. Período em 
que escreveu artigos para os-jOi-nais e reVistas mais im-
portantes da época. --

Até 1947, já conhecido nacionalmente pelos juristas, 
foi um dos advogados mais b(illlarúes de São Paul<?, 
quando foi eleito Deputado Constituinte e lider das 
Oposições coligadas na Assembléia Legislativa de São 
Paulo. 

Em 1950 foi eleitO Deputado ·Fedei-ai e tOfno~-se-Uma 
das ... melhores e mais vibrantes figuras polítiCas de nosso 
tempo", quer pela sua atuação na tribuna, quanto pelos 
seus pareceres e pro-nunciamentos nas Cotnissões de 
Constituição e Justiça, Finanças e Relações Exteriores, 
foros parlamentares reservados aos congressistas mais 
notáveis. 

Em 1955 aquela faculdade lhe outorgava o título de 
doutor Honoris Causa, mostrando-Como se-ãssinalara a 
sua passagem pelas arcadas, principalmente na luta con
tra o estado novo. 

Em 1954, foi eleito Senador e permane-ceu entre nós, 
pela vontade popular, até 1971. Aqui 110 Senado Federal 
e no Congresso Nacional foi, sem dúvida alguma, uma 
das maiores expressões da inteligência e conduta pada
mentares._Um defensor intransigente das prerrogativas e 
autonomia do Poder Legislativo, um verdadeiro guar
dião da ordem jurídiCa, ele foi a voz da Constituição. 

São seus filhos: Aura Aloísio, casado com Vera LúCia 
Fontoura Moura Andrade; Beatriz Helena casada com 
André Moron Neto e Antonio Joaquim de Moura An
drade Neto, solteiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores seria muito extensivo 
nesta sessão citar a folha de serviço e os títulos conquis
tados por Aura Soares de Moura Andrade no exercício 
de seu sacerdócio na vida pública e na sua fulgurante 
carreira política marcada de traços indeléveis de sua per
sonalidade exuberante e de seu idealismo democrático, 
humanista e espiritual. 

Suas inúmeras viagens aos países do continente ameri
cano, da Europa e da longínqUa Ásia, que realizou a par
tir de 1945, lhe amadureceram uma consciência muito 
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sólida da realidade mundial e das tendências 1,1-lJ-iyersais 
da humanidade._ 

éll 1960, em sua oração aos paulistas, expressava o 
seu veredicto;. ''o drama universal deste século está no 
conflito de duas filosofias inconclliãveis. -De um lado, a 
filosofia do materialismo histórico e, de outro, a filosofia 
do espiritualismo cristão. Cumpfe-riõS defender este últi
mo, que pertence ao nosso estilo de vida, às nossas con
cepções sociológicas, aos nossos sentimentos patrióticos, 
à nossa iitllrgiii emOCionaL Éste é o Brasil que precisa
mos defender: o Brasil de três raças, o Brasil de três co
res, o Brasil de três sangues gqtejad_os. O Brasil branco, o 
Brasil preto, o Brasil vermelho. A este Brasil tenho dado 
todas as forças de minha existência de homem público, ... 
e tenho p~~Jdo a vocação democrática Qo.nos~o povo". 

Abrindo a Sessão Legislativa ordinãria-de 1962, dizia; 
"As ameaças com que tentam agravar o Congresso te
presentam um _triste e ptolongado espetâculo de imaturi
dade política, de arrogância e de leviandade de seus au
tores e, por outro lado, identificam os desafetos do regi
me, que até aq-ui se acobertavam sob o manto da legali
dade e que jã podem ser apontados como fariseus da de-. 
rrtocrada e inimigos-da ordem constituída. AS autofid-a
des estão no dever de impedir, em nome da ordem cons
tituCiOnal, da paz pública e do bem nacional, a defla
gração dC greves de fundo meramente político, que se 
anunciam sob a mais perfeita inspiração comunistã, vi
sando a paralisar o País e levá-lo ao final da calamidade, 
da vergonha e da iitconsciência patriótícã '': 

Guardião do Estado de direito, defensor vigilante e es
tratégico da constituição evitou, em dois momentos 
ímpares de nossa história contemporânea, que o País 
desgarrasse dos caminhos da democracia: na renúnCia de 
Jânio Quadros e na crise de 1964. Duas ocasiões em que 
exerceu a autoridade constitucional de Presidente do 
Cohgresso Nacional para empossar na Presidência da 
República o Presidente da Câmara dos Deputados~ 

como previa a carta magna. E foi dentro dos preceitos da 
Constituição que garantiu a posse de Jango, com a fór
mula do Parlamentarismo, por razões de temores que 

-- :-todos sabemos. Mas também ajudou a afastá-lo do po
der quando o País se encontrava à beira de uma convul
são-social de pro-Porções imprevisíveis. Concordava com 
o -Movimento Revolucionário enquanto transitório e 
protestou contra a sua permanência. 

Assim diria em Ii de setembro de 1_963 por ocaisão da 
rebelião.de Brasília: "o Brasil está sendo ocu_pado e não 
se defende. Já suportamos o máximo que poderfamos su
portar. A derriocracia precisa defender-se". 

Ern 15 -de dezembro de 1963, pronunciou mais eSte 
alerta à Nação agitada pela subversão da ordem: "são 
terrivelmente difíceis os dias que se aproximam, não bas
tassem ao Brasil as dificuldades dos. dias em que nos 
ac:hamos. Urge .adotar severas medidas_ de reabilitação 
nacional. De modo definitivo, é precíso não esquecer que 
nada se pode construir quando a política se exerce sem 
nenhum rlgor de consciência nacional e corrompe, por 
isso, os valores morais e cívicos dt? poyo,. .. ". 

Em 15 de março de 1964, novo alerta lançou Moura 
Andrade da Presidência do Congresso Nacional durante 
a instalação da sessão legislativa ordinária: 

"E-iildiSfarçá.vel a 8;á1Vid3de do momeflto. Para a 
perturbação da tranqüilidade do povo, para o des

-respeitO aOs princípios mais puros e mais válidos do 
regime, ninguém poderá contar conosco, pois tam
bém estamos dispostos a todos os sacrifícios para 
impedir que se deflagre sobre a Nação a terrível des
graça_~o fim da sua constituição democrática ... Ad
virto à Nação de que o processo usurpatório da De
mocracia começa pela usurpação da consciência e 
da coragem moral dos homens ... 
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___ E_ concluía: 

Se for para-a democracia, o Congresso darâ todo 
o apoio. Se não, não." 

A 29 de março de 1964, manifestava à Nação: 
••o Congresso cU:mprirã com a Nação e com as 

suas Forças Armadas tudo quanto seja necessáiio 
para defender a democraci;1 e salvar a honra e a li
berdade do povo." 

. '- . -

A 2 de abril, declarava a vacância da Presidência e, 
nos_termos do art. 79 da Constituiçãá-F6déral, empossa
Ya Raniere Mazzili, Presidente da CâÓlara dos Deputa
dos. 

Assim como- detendeu constituCionalmente a Revo
lução de M<i.rÇo lutOu peia inviolabilidade das prerroga
Uvas e da soberania do Poder Legislativo e nós todos sa
bemos de uma fras_e sua ·que já é célebre "Japona não é 
toga". Queria, com isto, Oizi:r que o trato das leis ê prer
rogativa dos magistiados e dos que receberam do povo a 
missão de regular a sociedade. 

Em 1965, quando da discussão da reforma do Poder 
Legislativo, reivindicou para o âmbito do Congresso a 
primazia sobre o debate da matéria: instalando os traba
lhos da Comissão Mista, disse Moura Andrade; 

"Não se faz nenhuma reVolução para viver em 
estad~ revolucionário, e, sim, para criar ou restabe
lecer um estado de direito. 

A revolução, para ser leg~.tima, e não tornar-se 
usurpatótia, está obrigadâ: 

1) a manter as instituições que ratificou; 
2) a possibilitar, por todos os meios, que essas 

instituições se reorganizem." 

Em_ def~sa e enalteciJ:tlento do Poder Legislativo disse 
Moura Andrade na inauguração da "Hora do Congres
so" na "Voz do Brasil", uma de suas realizações: 

"Afirmo que o Congresso brasileiro, sempre tão ata
cado pelos inimigos do regime, constitui, entretanto, a 
instância firial qa salvação das liberdades públicas e é na 
democracia a última trincheira dos direitos dos homens 
livres. É o Congresso um poder sem armas, que não po
de, pois, oprimir, e nasceu na verdade dos movimentos 
libertários dos povos contra as pressões. t nosso Con
gresso um poder sem tesouro, que não pode comprar 
nem corromper_ consciêncfas, e nasceu, na verdade, das 
lutas do povo contra a corrupção." 

Nos seus planos de valorização e aperfeiçoamento ad
ministrativo qo Çongresso, e em especial, do Senaúo, 
preconizou Moura Andrade a criação de uma rádio para 
o Congresso, criou a Revista de Informação Legfslati.,.a e 
o ServiÇO Gráfico que evoluiu para o atual CEGRAF, 
que agilizou consideravelmente a edição do Diário do 
Congresso, dos Anais e dos A vulos para o trabalho par
famentar e o próprio processo legislativo. 

Moura Andrade que exerceu com dignidade e valori
-zou qi.Ja:se todos os cargos importantes do parlamento, 
foi um dOS homens mais condecorados de sua época, não 
somente por entidades e instituições brasileiras, mas 
também por organizações de países estrangeiros. 
_I~adicionalmenti, o Presidente do Con8resso, do Se

nado, era o Vice-Presidente da República. Deve-se a 
Moura Andrade ter sido o primeiro Presidente do Con
gresso e restabelecido o exercício dessa" Presidência pelo 
Presidente do Sen::tdo. 

Conveniências iOternas -ImPuseram a indícação de 
Moura Andrade para Embaixador Plenipotenciário do 
Brasil na Espanha. 

Retornando ao Brasil, em I 970, pretendeu retornar à 
política mas não teve seu nome O referido da Convenção 
da ARENA. 

Nesta ocasião, desabafou à imprensa que hã muito 
não lograva romper o seu silêncio ético: 

"Há os que servem, os~que subservem e os que 
desservem. Creio que estive entre os primeiros. 
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Rccuso~me: a pertencer às outras duas cat!!gorias. 
Contin,uarei apQiaildo os que servem até que 
vençam e cumpram a missão fiO.arOe posSibilitar ao 
Brasil horas apenas de servir. 

Com os que estiveram lealmente ao me_u laQo, de
sejo uma ordem_ co=ns_tituciQ,nal nqrm,aliiadora -
um congresso - e não meramente úma represen
tação parlamentar desvaliosa e desvaiída.;' 

Desejava, assim, Moura Andrade o restabelecimento 
da ordem_ constitucional, do estado de direito e da _auto
nomia plena das prerrogatLV:as do Poder Lc;gi[J11tivo, _ 

Ele foi um dos piiril:eifOfa i]Jlaudlr a ex.t_in_çao -do AI
S: "A partir do momento em que o Ato Institucional n9 5 
foi revogado pelo Pi6sidente da RepúbliCa, o Geõefal Fi~ 
gueiredo, que apoiou a medida, se apresenta perante mi
nha consciência corrlo uin homem qUe teVe a co-ragem de 
apresentar Uma opção de liberdade e de democtacia para 
o Brasil. NãO- põSSõ nctgar-lhe apoio:•. 

Aqui disse o Senador Hug~ Ramos, por ocasião do 
seu falêcimenfO: 

.. As tábuas _de um ataúde levam o cort~o do ho
mem mas não levam o próprio homem; levam os 
despojos da morte, mas o homem transcede à pró
pria morte para viver na lembrança e h a veneração 
dos que o amaram." 

E aqui eStamos-nôs J'euhidos pelo sentimento-coml,!.m 
de estima, admiração, ·reSpeito e graüdãQ por tudo que 
fez Moura Andrade. Pelo exemplo de honra, dignidade, 
idealismo, trabalho e patriotismo que nos legou em sua 
passagem luminosa por esta Casa, a quem-soubeservir, 
defender e elevar no conceito da Nação brasileira, que 
tantas vezes, desta tribuna, 9uYiU.9s ecos.de sua-cons-
ciência ctvica na maneifa austera, serena, prÕfu-nda '?_ so
lene com que se expressava e que tanta atenção desperta
va· aos que o ouviam. 

Este homem jamais serã esquecido por esta Casa e 
pelo Brasil, que teve nele um de seus filhos mais brilhan
tes e dedicados. 

Fof, ria Verdade, um grande estadista e p~r isso nada 
mais juSta-que o Parlamento e a Nação se curvem, reve
rentes, à sua mem·ória; 

Era o que tinha a dizer, Sr. Persidente. (M~i-l~-b~~r_ _ 
Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Srs. Senado· 
res, minhas senhoras, meus senhores, D. Beatriz, queri
dos famillarcS de Aura Soa.res de Mqur~ Andrade: 

Ao encerrar esta sessão especial em que o Senado da 
República reverencia, a memória de um <;~e seus mais-ilus
tres Presidentes, gostaríã. de também ressaltar a _estatura 
do grande estadista e defensor do _PoQer r;gi~lativa~ que 
foi Atiro Soares· de Mourª Andrade. 

Como já se disse neste recinto, ele foi a voz da ~ons~ 
ciência nacional eSclarecida, ele era a voz da Consti
tuição em _defesa dos princípios perenes que·devem reger 
as normas do estado de di_reito. 

Recordo-o na Cámara dos Deputados e nesta tribuna: 
nesta Mesa Diretora dos t{ilb.aHJOS Qª_Ça$a, a voz solehe, 
segura _e profunda, investída de uma eloqüência admirá
vel a se impor Sobranceira sobre o plenáriõ "atenfo. 

Daqui a Nação ·o ouviu várias Vezes ém _s~us aJertas 
proféticos sobre Os perigos que-·pairavam sobre a Nação 
e o regime constituciQnat do BrasiL __ -

Aqui foi ressaltada, pelos oradores que s:e m.a.nif~"ta--
rum, a habilidade política coln que ele investiu o_ Presi
dente da Câmara dos Deputados na Presidência da Re~ 
pública, para garantir o impéiio da Constituição sobre o 
desc.tminho das cprrentes políticas e dos interesses de 
grupos conturbadores da ordem. 

Dentro da Constituição empossou João Goulart, e 
dentro da Constituição negou-lhe a permanência -no car
go, para evitar, também, um tributo de sangue ao País, já 
à beira de uma cQnvulsào social. 

Apoio-u a Revolução de 6~, enquanto um periodo de 
exce.ção·destinado a reconduzir o País à normalidade de
moçr;ltiça e à p·reserva~ão de suas instituições polftiCas e 
SÇICiais. 

Em sua inquietude de refinado (:$Pírito cofiStitUcioria:. 
Ustl!_Y.i.~!li!__desabaftlndo! -•• Nio se faz uma revolução 
para_ ~e viver em um estado ·revolu:cfonãrío"-. 
. Moura.á.ndra_d_e_ foi um~ de,ssas_ figur~.do Senado que 
não somente pasSaram pelo Senã.do, Ele deixou no Seu 
rastro luminoso _uma legenda de __ coragem, sabedoria e 
admirável vocação de seriedade--Q!>S negócios públicos. 
Era um homem de um carisma formidável. raros os que 
tendo mantido qualquer apro~~;jmação com ele não lhe fi
cassef!l cativos pelo sentimento de admiração, amizade e 
respeito. _ _ _ 

A política tem seus caprichos. O silêncio ético de 
Moura Andrade, ou seus raríssimos e lacônic_os desaba
fos, aconselhou o Poder a nom~~lo Embaixador do a,ra
sil na Espanha. Em seu retorno, tentou voltar à política. 
Seu nome foi vetado. paradoxalmente, pela convenção 
da antiga ARENA, em 197n. 
--Amargurado, declarou à imprerisa: ''i-lã os que ser

vem, os que subservem e os que desser>;~~m ao País, Sem
pre -eStive- entre os- Primeiros". 

E foi realmente um. dos primeir~s a cumprimentar o 
Presidente Figueiredo, aplaudindo a revogação do AI-5. 

A morte de Moura Andrade privou a consciência paU~ 
tii::a do País de um de seus mais competentes membros, 
uma lacuna impreenchíveL 

Nesta Casa ele deixou tra_ço-s__ Jndeléveis de su~ ação 
benfazeja. Um dos exemplos- aqui .citado- é o Ceíi
tro Gráfico do Sen-ado por i::Ie criado e que veio a agilizar 
todo o processo legislativo e de_ divl!lgação dos trabalha~ 
dos da Casa. 

Um sonho Moura Andr:ad; não re;alizou: ~ criação de 
uma ;ádio para o Con8reSs.ó· N acion"aC _ 

"Hoje; por moiívo deSta seSsão, todos nós Senadores, ' 
Deputados e Funcionários da Casa que o conheceram, 
relembram com saudade aquele monUníerito à inteligên
cia e à dignidade humana que foi Auro Soares de Moura 
Andrade. · 

D. Beàtriz-, Familiares rilúíto quendos-de Aura, parti
cularmente Maria .Luísa, você vai voltar ao _seu colégio, 
diga bem alto o que ouviu aqui hoje, as"coisas todas que 
foram ditas do seu avô, um homerrl-piíblíco que paSsou à 
História pelo talento, pela seriedade_ e, sobretudO, pda 
emoç--J.o como entrou pela História, pórque ele viveu a 
História. 

O túmulo guarda o seu çorpo, mas o seu espírito; o seu 
exemplo, a sua figura, a sua voz solene1 profunda e fasCi~ 
nante, o seu sacerdócio .de homem p_i:íblicÇt está VivO-e 
palpitante em nossas cof)sCiências; no nosso ambiente. 
porque todos vamos guardar em nosso coração as _suas 
palavras. 

E podemos afirmar com orgulho, entre nós ele foi um 
dos m_elhores do seu tempo, 

Hoje mesmo, em memorável sessão, abrindo um Sim: 
pósio onde figura·s internaciOnais- v_iera·m aqtii debater 
problemas, pronunciei palavras de Auro Soares de Mau~ 
ra Andrade. Vo_u repeti~Ias agora, porque vamos repetir 
sempre o prestígio que ele dedicava, ao Poder Legislativo: 

"Somos um Poder sem armas, não podemos 
_oprimir, não temos tesouros para corromper cons

ciênCias, mas sOmos a últini.a trincheira dos homens 
_liY@~,__nasce~os das lutas dos povos contra a tirania 
e a ·aPress-J.o." 

Aura devia p_arafrasear antes de morrer, para dizer as 
pãla V r as de Capísti-ano de .Ab.i-eu. - · 

"Se me "perguntares. ·se estOu satisfeito com que 
fi"z, dir-te-ei francamente: Não. Imaginava outra 
coisa e não pude realizá-la, parte pOr culpa minha, 
parte por culpa das circunstâncias. Acreditei muito 

Setembro de 1983 

na extensão da vida e na brevidade_ da a_rte, .e fui pu
nido, porque a morte me levou." 

Meus S~nhores, vaçws -~embrar sempre um homem 
que soube hon"rar a Inteligência, a Democracia, a Cultu
ra e a sua Pátria. VamoS honrar a memória de Aur!) Soa.
res .de Moura Andrade. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Níto Coelho)- A Presidência 
designa para a s_essão ordinãriii de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, ·do Projeto de Lei da Câma
ra n~_i9~-·de l9S-l (i-191247/80, na Çasa de _origem)", que 
dispõe sobre a obrigatoriedade d~ aplicação em projeto"s 
específicos dos cré.dito.s e financiamento~ ·de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscais, tendo 
PARECER~S, sob n~s 585 a 587, de 1983, das ComiS.. 

sões: 
-de Constituição e Justiça, favorável;· 
-de Economia; favoráVel, com emenda que apresenta 

de nQ 1-CE; e 
-de Fimlnças, conrrário, com Voto vencido do Seria

dor José Fragelli e voto vencido, ·em ~eparado, do Senã~ 
dor Pedro Simon. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n.\0 51, de 1983 (nt 88/79, na Casa de origem), ql!~ revi
gora, com nova redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprOvada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de 
1Q de rnaio de 1943, dispondo sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 552, de 1983, da 
Comíss_ào 
~ de Legislação Social. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmli~ 
nJ nl' 150, de 1982 (n~' 3.826/80, n~ Casá de origem), que 

"dá nova, redução ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
TrabalhÕ, aprovada pelo Decreto-lei n<> 5.452, de: 1~> de 
maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n~' 627, de 1983, da Comissão 
- de Legislação Social, favorável, Com voto vencido, 

em separado, do Senador Gabriel Hermes. 

4 

Votação, em turno único, do Projet~ de Decreto Le~ 
·gislativo nQ 36, de 1981 (n~' 99/81, na Cân-tara dos Depu
ta-dos), que homologa o ato do CoilSelho Monetário Na
cior:tal que autorizou emissões_ ·adicjonais de papel~ 

moeda em 1980, -aié o limite de Cr$ 70.000.000.000,00 
(setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em 
vig·o·r, tendo 

PARECERES, sob n"'s 322 a 326, de 1983, das Comis-
sões: 

-de Constituição e Justiça- ]Q pronunciamento: fa
V9r.ável, com voto vencido do_Senador Otestes Qué(cia; 
29 pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; 

- de Economia, favorável; e 
--de Finanças -l<~pronunclamento: solicitando o -ree-

xame da comissão de Constituição e Justiça; 2Q pronun
ciameQto: favorável. 

5 

"votação, em turno ímico (aprecia.Ção preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de L.ei do Senado nt 158, de 1982 
-Complementar, de autoria do Sen_ador Itamar Fran-
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co, que veda a instituição ou majoração do tributo por 
decreto-lei e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 688, de 1983; da Coinissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

Votação, em turno único, do Requerimento n"'78l, de 
1983, de autoria do Senador Virgílio Távora, solicitan~ 
do, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, urgência para o Projeto- de lei da Câmara n"' 54, de 
1983 (n9 88lj79, na Casa de origem), que regula o-exerci
cio da profissão de Técníco·em Planejamento Turistico e 
determiná outras providências. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nQ 203, de 1982, de autoria do Seriador Nelson Car
neiro, revogando dispositivoS da Lei n~' 7.Õl6, de 23 de 
agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos 
integrantes do Plano de Classificação insthUido Pela Lei 
n~' 5.645, de 1970, tendo -

PARECERES; 'sob il~'s 689 a 691, de 1983, das Comis~ 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável. -

- de Serviço Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorãvel. -

Votação, em primeiro turno-{8.preciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'>' 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de Magistrados que devam integrar tribunais com juris~ 
dição em todo o território naciona1, tendo 

PARECER, sob n'>' 634, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José Ignácio. 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis
põe sobre a redução do preço do álcool para venda a 
proprietârios de veículos de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas condições que especifica, tendo 

PARECER, sob n? 710, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
(Dependendo da votação do Requerimento n? 775, de 

1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia
mento da discussão para a sessão de 7 de outubro do cor~ 
rente ano.) 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /6 horas e 5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELOSR.HEN
RIQUE SANT!LLO NA SESSÃO DE I2-9-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Dediquei os últimos dois meses a percorrer meu exten~ 
so Estado, tentando, entre outras coisas, sentir a opinião 
de meus coestaduanos, tentando auscultar a opinião po
pular sobre o grave momento por que passa o País. 

DIÃ_R.IO DO CON(}RESSO N.ACIONAL (Seção II) 

Venho hoje a esta _tribuna, Sr. Presidente e Srs. Sena
~ores, pa_ra f<!-zer alguns breves COfl?..entãrios a respeito da 

Crise (jue assola o Pais, e que não se co_n.~titui apenas fi~ 
gur:rtle retórica, po'rque está de fato áú~gindo a vida de 
cada brasileiro, e atingindo as condições de vida de cada 
família brasileira. 

Represento, aqui un1 Estado que não é um dos mais 
pobres da Federação, desta triste Federação, mas que 
talvez represente, de certa forma, a média nacional. É 
um Estado que está passando fome, Sr. Presidente, cuja 
população está sendo submetida, tanto quanto todos os 
brasileiros, creio eu, à angústia, à perplexidade, à deses
perança e à desconfiança e à miSéria. Sobretudo a deses
perança e a desconfiança têm levado ao medo, ao insi~ 
dioso medo; medo do desemprego, medo do desabrigo, 
medo da fome. 

Estou certo de que, tanto quanto nos demais Estados 
brasileiros, lá ond~ estive_durant~ dois me_~es, percorren~ 
do municíp(_Õs.' disÚitos e fázefldas, coflleça a poj,ulação 
a de'SCr·er-de tOdas as sua~ instituições de todas as insti
tuk·ões nacionais; com'eça- a de:~crer já agora não ilpenas 
do PoderEx~CJJJivo;__descrer também do Congresso Na~ 
Cíciti.-al, -Oescrer do Poder Judiciário, dos partidos políti~ 
cos, da atividade parlamentar, da atividade política. Là, 
estou certo -inClusive esta Instituição jà padece de cre
dibilidade - a população desconfia e tem medo, Tem 
medo porque a fome já está instalada à mesa da maioria. 
Por isso mesmo não sãO poucas, hoje, as atívidades para
lelas à chamada economia oficial, as atividades de 
sombra, as atividades clandestinas. Talvez até por isso, 
defendendo-se, a população sofra um pouco menos, com 
esse tipo de atividade econômica marginal, realizada 
"por baixo do pano", segundo expressão bem brasileira. 
Os mascates, os vendedores ambulantes. 

Proliferam os mascates, os vendedores ambulantes, os 
entregadores a domicílio, os biscateiros. Também os 
agiotas e os ladr~es de gravata se multiplicam numa si
tuaçãO comp essa. A fome já rião é uma expectatíva, é 
ufnã r~alidade. Ela não existe apenas no Nordeste, no so~ 
frido, no trágico Nordeste. A fomejâ-existe em todo o 
Brasil, sacrificando milhões de brasileiros. Eu não preci
saria dizer que as últimas estatísticas estão a indicar de 
forma dramática que 70% dos brasileiros padecem de 
fome crônica; a patologia nacional tem o nome de fome. 
São, 80, 90 milhões- de braSileiros submetidos à desnu~ 
trição crônica. Essa desnutrição que atinge a 80%, 90% 
nõ- Nordeste, segundo as estatísticas_ oficiais, também 
atinge mais da metade da população da região mais rica 
do País, que é a região Sul, inclusive o Estado de São 
Paulo, cujos índices de desnutrição ascendem a 52% da 
põJfulação. 

-A revista Isto lt, que está circu·Jando hoje, traz uma 
capa significativa: FOME. Fome não apenas no Nordes~ 
te como eu disse, porque ratos, calangos e preás, até os 
paulistas periféricoS já comem há algum tempo. 

Que caminhos estamos nós, brasileiros, percorrendo? 
E nós nos enchemos suficientemente de indignação? Nós 
-nos esc"!ndalizamos suficientemente? Nós tentaffios sufi~ 
cientemente romper is amarras que nos tolhem, que nos 
limitam e, sobretudo, limitam esta Instituição? Eu me 
encho de indigáação, diante de minha impotência,-de mi
nha inutilidade, de minha inocuidade, tal).tO aqui, desta 
tribUna, como .lá, sentado na cadeira de meu gabinete. 
QLi€ Cam1hhos nós, os brasileiros, estamos percorrendo, 
qrnmdo fome é o nome da patologia nacional, da doença 
do Brasil. V m dos caminhos da miséria é- o desemprego 
provoc~do pela_ política recessionista de um Governo 
que teima ein grimpar-se nos pícaros de sua autosuficiên~ 
cia e de seu imobilismo; de seu mais frio, mais insensível 
imobilismO diante da tragêdia da fome. Não se trata 
mais da tragé<ji_a dos números, dos economistas ~u das 
disSertações eiri economês, mas da tragédia cruel de bra~ 
sileiros que já não se s_ubmetem mals à subnutrição crô~ 
nica, mas são submetid-os também à fome aguda, à dor 
de punhal no epigástrio, à tontura, aos processos de hi~ 
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poglicemia oriundos da fome aguda, da ausência total de 
alimentos, de proteínas, de carboidratos e de gorduras 
no estômago. 

O desemprego é um dos caminhos da miséria. São mi
lhões os brasileiros desempregados, mesmo levando-se 
em conta que os índices calculados oficialmente são mas~ 
carados pelo subemprego no Brasil subdesenvolvido. 
Aíiida assim, se se Ievar em conta o número de pessoas 
desocupadas em relação à população economicamente 
aüva, os índices oficiais dO-desemprego, em 1982, atingi~ 
ram a média de 13% dessa mesma população economica~ 
mente ativa, chegando,_ no Recife, a atingir 20%. No· pri
meiro semestre de 1983, esse índice nacional médio al
cançou_lS%. 

O índice de nível de emprego industrial, na grande São 
Paulo, como um dos índices também de referência, atin
giu, no primeiro semestre do corrente ano, os mesmos 
nivt!i_~- _de. I9J2, ou s-eja,_ 9e. há onze anos; isto é, o maio'r 
centro industrial d_a A_meyica Latina ofereceu, no primei~ 
ro s~mestre de 1983, o mesmo númer9 de empregos que 
ofCiCCeu no prim.eiro semestre de 1972, ou apenas 33% a 
mais do que ofereceu no primeiro semestre de 1970. 

A verdade é que levaram o País a um desastre de tal 
ordem que, na presente década, se o País cqnseguir cres~ 
cer, a partir de 1984, 6% ao ano, chegará, em 1990, com 
mais de lO milhões de desempregados. Isso, como eu jã 
disse, sem falar-se no subemprego mascarador desses 
índices e dessa realidade, num país como o nosso. A ver
dade é que não há nada que indique, a estas alturas, 
sobretudo, diante do imObilismo desse Governo, da in~ 
sensibilidade desse Governo, da insensibilidade do Presi
dente da República que teima em reafirmar a manu~ 
tenção dos seus Ministros da área econômica, a verdade 
é que não há nada que itidique que o problema do de
semprego possa ter um-ã SolUção automática ou espontâ~ 
nea. 

DCixa:r a criação de nOvos empregos apenas ao encar
go do ritmo de crescimento d.a atividade ec-onômiCa., é 
manobra arriscada cujos efeitos poderão ser extrema
mente insatisfatórios. 

Como eu já diSse, se presumirmos um crescimento, a 
partir de 1984, de 6% ao ano, ainda assim, terfamos, em 
1990, mantidos os atuais parâmetros, mais de 10 milhões 
de desempregados. 

A vetdade é que embora imprescindível, não basta de~ 
finir o crescimento econômico como meta primordial 
para estes próximos anos. Em outras palavras, é neces
sário a concepção de um crescimento ec_onômico com ca
racterísticas compatíveis com a incorporação gra-dual de 

-contingentes cada vez maiores da população economica-
mente ativa. Somente uma política de emprego, explfcita 
e coerente, poderá evitar que os indicadores de desem~ . 
prego atinjam níveis críticos socialmente insuportãveis. 
A meu ver, inclusive, Já atingimos esses níveis críticos so
cialmente insuportáveis. 

Setores que absorvem muita mão~de-obra, construção 
civil, índústria têxtil e produção de alimentos devem ser 
priorizados. Mecanismos estimuladores próprios, como, 
por exemplo, o crédito, deve também servir de instru
mento para que esses setores cresçam mais. A aplicação 
de dinheiros públicos, de recursos públicos, em obras ci~ 
vis e de saneamento, e a criação de empregos públicos, 
lia área social, parece ser, também, uma das metas que 
devem ser perseguidas. O que significaria, enfim, mudar 
o modelo económico que ai- se encontra. 

O problema do dese~prego não é apenas conjuntural, 
ê -estrutUra[ Sem preJuízo de medidas conjUntUrais, é ela~ 
ro, outr~s de base para enfrentar ci problema a mais lon
go prazo, devem ser tomadas. Nesse coq.texto, a reorien
taÇão da política tecriológ!Ca-;pescjúisando o processo de 
produção que, embora, ocUpando mais mão~de~obra, 
seja caPaz de não c-omprometer a produtividade nacio
nal. 

Não se-deSconhecem as--dificuldades para isto, mas, a 
adoção de tecnolog[a apropriada ao mercado de traba~ 
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lho brasileiro é indispensável à solução do problema do 
desemprego a médio prazo. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite~me V. Ex• um a~ 
parte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com 
imenso prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• conduz, como sem~ 
pre, o seu discurso rigorosamente dentro dos parâmetros 
do programa, do PMDB. As suas palavras candentes são 
as cores vivas da crise em que se encontra este País, 
sobretudo1 no plano econômico-finãnceirci e·social. Mas, 
como bem acentuou V. Ex•, é de estarrecer, diante deste 
quadro que aí está, nobre Senador Henrique Santillo, e 
que tende a se agravar, cada dia mais, o imobíHsmo do 
Governo, a partir do Senhor Presidente da República, 
que, hoje, nós tem-os que insistir em dizer, êo grande res
ponsável por tudo .is1P que aí estâ. V. Ex', por exemplo, 
falou que Sua Excelência insiste em manter a equipe eco
nómiCa e, mais do que isso, rnsiste em não mudar nada, 
absolutamente nada. Quer dizer, o modelo não inca mo~ 
da, Sua Excelência acha, apesar de tudo que está aí, que 
este modelo é o certo, que vai levar o País a uma fase ain
da de prosperidade. Suª Excelência está isolado_ no Palá
cio do Planalto, pois tem contra si, hoje, toda a Na_ção. 
V. Ex• viu aí há poucos dias, o manifestO -dos empre
sários. que, aliás, foram recebidos democraticamente 
pelo Presidente Aureiiano Chaves, que debateu com eles, 
com interesse, os problemas nacionais relacionados com 
a crise. V. Ex•, também, viu as propostas do PMDB.o(~ 
reciclas à Nação, pelo Presidente Ulysses Guimai-ãe:;, 
num pronunciamento histórico na Câmara dos Deputa
dos. Os trabalhadores, através de suas lideranças sindi
cais, estão-se posicionando, estão-se manifestando, os 
advogados, os intelectuais, os jornalistas, mas o ~enhor 
Presidente da República, General João Figueiredo, jla~ 
ce que voltou de Cleveland mais oQstinado do que antes. 
Sua Excelência nunca esteve tão disposto a manter o sta
tus quo. E é, realmente; Sr. Senador Henrique Santillo, 
penoso para nós assistirmos a tudo isso, impotentemen~ 
te. Porque este Poder, como bem salientou V. Ex•- e 
não é só V. Ex• individualmente, como $enador -
sobretudo o Congresso com-o instituição, estâ de mãos a~
tadas, não pode nada fazer, porque a política ecnonômi~ 
ca é conduzida exclusivamente pelo Executivo, diante de 
um sem número de delegações que o Congressó deu;- a
través de decreto-lei, ao Pod~r- Executivo, que,_ hoje, é 
que em tudo_ rna_nda, no campo económico, atfavés, 
sobretudo, dos Ministérios da área económica, mas exa
tamente, do Conselho Monetário e do Banco Central. 
Este País, hoje, estâ sendo governado não mais pela 
constituição nem por leis, mas por simples resoluções de 
colegiados ou do Presidente do _Banco Central. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Tem V. Ex• intei· 
ra razão, como teve sempre razão nos seus vários pro
nunciamentos, no decorrer deste ano, denunciando todo 
esse processo. 

Eu, eminente Senador _liumberto Lucena, encho~me 
de indiganção, e estou certo também_ V. Ex•, e essa indig
nação ainda é maior diante da insensibilidade, da friezã; 
do imobilismo do próprio Presidente da República. 
Creio mesmo que, como medida de emergência, seria ne
cessário até que formasse aqui uma ComiSSão mais am
pla do Congresso_ Nacional, constj~uída pelas Mesas do 
Senado, da Câmara, pelas Lideranças partidárias do 
Congresso, pelos Presidentes dos Partidos políticos, 
chamado-se, também, os empresários, os trabalhadores, 
as Lojas Maçónicas, as Igrejas, o_ OAB, o Sindic_ato dos 
Trabalhadores, as entidades classistas dos empresários, 
enfim, todas a_s instituições representativas da soci_edade 
brasileira, para conosco, de forma urgente, apresentar 
um programa de salvação nacional, e que representasse 
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uma forma de pressão sobre o Executivo, sobre o Gover
no Federal, para que os rumos da vida nacional pudes~ 
sem ser alterados. Eu não sei se é-o Plano Piloto- a rea
lidade, a ficção do Plano Piloto, esse Brasil fantasia do 
Plano Piloto que nos isola - e que não nos permite es~ 
candalizar tanto. 

_Tenho em mão uma série de dados, Sr. Presidente, 
uma série de números. E até pediria a V. Ex• que permi~ 
tisse fazê~los incluir no bojo deste despretensioso discur
so, para dizer que o outro· instrumento que está levando 
à miséria e à fome ê o Decreto~ lei n"' 2.045; é a política sa
larial atuat do governo, que se traduz no descaso com 
que os trabalhadores brasileiros são tratados pelo Go
verno Federal. 

O custo dos alimentos que só nos primeiros oito mêSes 
deste ano subiram m~is de 120% em média; os medica
mentos subiram 300% em média, só no corrente ano .. A 
cada mês_ aumenta a proporção das. rendas de uma 
famflia de classe média, destinada apenas à aquisição de 
alimentos. A cada mês, a cada dia, a cada hora se apro~ 
funda essa abSurda realidade. Perdoem-me, maís isto é 
fruto da indignação que me domina. 

Estou certo de que estamos f:azendo muito pouco em 
nome de nossos representados, em nome dos nossos elei~ 
tores; talvez nem mesmo consiga articular um discurso 
que pudesse significar uma denúnica clara e veemente da 
realidade com a qual estamos convivendo, de certa for
ma divorciados dela. 
- O caminho da fome passa pelo modelo económico 

concentrador, passa pela concentração desmesurada da 
propriedade, passa pela concentração desmedida das 
rendas. 

No Pais, como um todo, a distribuição de renda sofreu 
revés considerável nos últimos 20 anos. 

Em 1960, os 60% mais pobres da população brasileira 
detinham 23Af% da renda nacional, enquanto os 5% 
mais ricos defin~am 30,66%. 20 anos depois, já em 1980, 
segundo a Fundação fBGE, os 60% mais pobres expefí~ 
mentaram queda para 19,3% e os 5% mais ricos elevaram 
sua participação para 35,19%. Piora o nível de renda, 
piora a qualtdade de vida. f: daro que essa piora- ain
da que alguma melhora tenha havido em 1979/1980 -
foi muito maior, acentuando~se nos anos de 1981, !982 e 
1983 para imensa maioria do povo brasileiro. 

Este é um País de doentes, em que quase 70% de sua 
Põpulação tem um padrão de alimentação inferior ao 
mínínio itecessárió; 70% de sua população ingere uma 
quantidade de calorias infàiOr a 2.480, caladas por dia, 
minift!Q. indispensável, segundo a FAO, para a manu
tenção do organismo do adulto. Este é um País d~ doen~ 
tes! É um País de 80 milhões de subnutridos. b tão alar~ 
mante a _desnutrição que ela espraia-se na verdade, por 
todos os setores. O exemplo tOrnado público há poucos 
dias pelo Ministro Chefe do EMFA, Brigadeiro Waldir 
Yascortce:tos, illl!jtra muit9 _bem esse f-ªto: o serviço milí
tar dispensa por ano 45% dos jovens que se alistaft! nas 
Forças Armadas por terem insuficiência ffsica;proVoca
da basicamente pela desnutrição. 

Na agricultura, a fome também fez sua morada, e tem 
sua origem na deficiente política agrícola ciu fundiária a· 
dotadas pelo atual modelo. A concentração de rendas na 
zona rural foi ainda maior nos últimos vinte anos que na 
zoil<i.- urbim3.~- o- próprio IBGE nos diz que: 

H~Pquanto Os 10% com maiores rendimentos nos 
setores urbanos. aumentaram sua participação na 
renda de 43,7% para 48,2% de 70 a 80, no setor rural 
os integrantes desse mesmo estrato passaram de _ 
33% para nada menos de 53,4% da renda. 

De illod6 Semelhante o grupo de 5% com maiores 
rendimentos na zona rural, passou de 23, 7%, em 
1970. para 44,2% em !980."" 
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Par~ que os Senhores tenham uma idéia, o grupo de 
I%, com maiores rendimentos na zona rural, detem sozi
nho quase 1/3 das rendas advindas das atividades rurais; 
30% âas rendas advindas das atiVidades rurais 
concentram-se nas mãos de t% mais rico da população 
rural deSte Pais, que ê a população proprietária, que ê a 
população latifundiária. Por outro lado, a metade mais 
pobre da população rural, em 1980, tinha 14,9% apenas 
de toda a rend<!. auferida por aquele setor. 

P_ara o Senhores terem uma idéia da con_centraçào da 
propriedade rural, no meu Estado, que ê um grande Es~ 
ta_do em extensão -_e eu espero que ele seja um dia tam~ 
bém um grande E~tado economicamente - as 16 maio· 
res fazendas ocupam quase 10% de seu território. E isto 
ri uma região do País em que os fndices de concentração 
dª propriedade rural não são os maiores. E a preocu
pãção que nós temos é que o Governo mantém-se irre· 
dutível na adoção de uma política suicida, baseada na es
tratégia recessiva imposta pelo Fundo Monetário Inter
nacional. 

Eu vou concluir, Sr. PreSidente, vou concluir esse de
sabafo. Durante três meses deixei de usar esta tribuna, a 
não ser uma vez, para vir aqui analisar algo a respeito 
dos graves -problemas do abastecimento interno neste 
País, que tem muito a ver com a fome, que tem muito a 
ver com a angústia nacional. Vou concluir, Sr. Presiden
te, nào sem antes pedir~lhe, obsequiosamente, que me 
permita incluir no final deste discurso alguns escritos, a
penas analisando se vale a pena afundar o Brasil, como 
estão tentando fazer! O certo ê que há um grande grau de 
incerteza, isto sim, quase pânico, a turbar a visão dos ca~ 
minhas alternativos para o nosso País, de so_rte a fazer 
com que ele possa superar essa crise de enormes -pro~ 
Pol--éões, (jue afeta ~ vidã. de todos os brasileiros. 

_$ua gigantesca dívida externa está condicionando1 a
gÕra, a vida de toda a sua população. E, o que parece 
mais assustador, ê que a reduzida contribuiçãO dada p9r 
essa enorme dívida, em dólar, acabará sendo totalmente 
_anulada peta recessão económica que já vem desde 1981, 
porque, desde então, o PIB per capita se reduz nesie País. 

O País seria hoje praticamente o mesmo sem Transa
mazónica, sem Ferrovia do Aço, sem ponte Rio
Niteról, sem Angra I e II, sem Tucuruí e sem ltaipu. A
penas esses projetas faraônicQs consumiram quase meta
de dessa dívida de enormes proporções. 

O Sr. José LinS- V. Ex' me permite? 

_ O SR. HENRIQUE SANTILLO- Já ouvirei V. Ex• 

Permita· me apenas concluir e em seguida darei o aprte 
a V, Ex~ 

A verdade e que a ideologia da dependência determina 
as ações deste Governo, ganha corpo a visão internacio
nalista de direita, disposta a uma negociação com o Go
verno norte-americano inclusive, que passaria a colabo
rar com a ajuda financeira em troca de maior transnacio
nalização da economia brasileira. Por exemplo: a abertu
ra de nosso mercado financeiro aos bancos estrangeiros 
- uma maior abertura do mercado financeiro aos inte-

. · r esses dos bancos estrangeiros; suspensão da reserva de 
mercado para os micro e mini-computadores da infor
mática e atê mesmo - por que não?- o leilão de algu
mas empresas estatais. Permitam-me, aqui, o termo lt;i
lão. Não é por acaso que se c_oloca em discussão a ques~ 
tão da Vale do Rio Doce e da sua privatizaçãQ. Nós não 
desejamos a alternativa internacionalista que venha a 
trocar nossaS pOf.enclalidades, nossas reservas, as reser
vas qUe- temos -para a geraçãu presente, mas sobretudo 
para as geraçõeS futuras deste País, e que venha essa al
ternativa alienar esses recursos. Como igualmente não 
queremos, também, as palavras de ordem, de muitos se· 
tores (alaciosos que pregam medidas nacionalistas, mas 
qi.le'réril; também, descarregar sobre os ombros já extre.. 
mamente arqueados, extremamente onerados, dos traba-
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lhadores, o pesado encargo, para a solução desta crise, 
alternativas da díreita nacionalista que, nãO POuCas-ve:-- · 
zes, colocam-se em oposiçãO aos que estão n_o pOder ho-
je. Porque o que nós buscamos é aquilo que à população 
brasileira anseià: é alternativa democrãtica, par_ticipaH: 
va, que vem a fazer com que possamos sair, lã na frente, 
superando essa crise, pela alteraçãO do modelo, que pas-
se a despertar, sobretudo, o poder criativo do brasileiro, 
que venha prestigiar o mercado interno, que venha pfO
mover uma reforma agrária, quê venha reórierltar a apli
cação dos recursos públicos na ger3.ção de maior empre
go, que procure prestigiar a criação de uma tecnologia 
nacional sem essa bobagem de se dizer que queremos, 
nós da Oposição, novamente, rC:iVeritar-a- ioda, porque 
isso já não imp~reiíOria nln8Uêm, num P8.fs em bancarro-
ta, num sistema económicO frãcassado. 

o que nós buscamos é uma alternativa democrática. 
Preocupa-me, Sr. Presidente, que este Congresso esteja 
fazendo muito pouco para isso; preocupa-me sObretudo · 
que nós parlamentares estejaniós fazendo tão pouco 
para a solução destes problemas; preocupa-me que eu es
teja fazendo muito pouco, nada ou quase nada para mi
norar este quadro dantesco. S por isso que eu aproveito 
estes breves instantes, na"tribuna, para fãzer até um ape
lo no sentido do Presidente do Senado, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, das Lideranças dos váriOs parti
dos políticos no Senado e na Câmara dos Deputados, 
dos Presidentes dos partidos políticos, a fim de que en
contrem, com urgência, com o apio, a solidariedade e a 
particípação efetiva de todos os parlamentares, uma saf
da,juntamentecorn toda a sociedade, para os nossos an
gustiantes problemas. Que se traiam para cá os empre
sários, os trabafhadOres, -oS -slrl&icatoS, a Igreja, a OAB, 
as maçonarias, os grupos de serviço, as instituições re
presentativas da sociedade, e que se coloque o Congresso 
Nacional em Assembléia permanente. Ein sessão perma~
nente, porque um pouco além dos limites da fantasia do 
Plano Piloto, há uma triste realidade que produz o me
do, a doença, a fome e a morte .. É uma realidade que 
mata no Nordeste 300 crianças de cada 1000 que naScem 
antes de completar um ano de vida, mas também mata 
centenas, aqui, a poucos quilómetros do Palácio do PiaM 
nafta, no Nordeste do meu Estado! No Nordese.do meu 
Estado. Aqui, há poucos quilômetros das fartas mansões 
oficiais. ·-- - - · 

Perdoem-me o meu desabafo. Sei que estou fazendo 
menos do que todos, nesta e na outra Casa. Mas, Sr. Pre
sidente, eu gostaria imens<irrieilte qõe, ao contrário de vir 
aqui para denúiiéias, pudesse aqui estar, ãinda que iiiCfiS
nado, buscando as concordâncias, buscando as conver
gências, para que esta Casa, superando-sê ·a Si mesma, 
até historicamente, pudesse se elevar na recuperação de 
seus poderes, pudesse se elevar na recuperação de seu po
der de propor, discutir, apoiar, e estabelecer uma política 
econômica eficaz para este País,júittõ cõm as demai.S.ítiS
tituições da socieâade civil, já que recO-nhecemos não ser 
este Congresso totalmente representativo. E não vamos 
discutir aqui a cjuestão da rePreseD.tatfVtdaae popular, 
porque ela não ê absoluta em lugar nenhum, em nenhu
ma parte do mundo, mas que se poderia completar su-

pleti~amente, pela . participação direta da s_ociedade, 
através de suas outras insiituições. Outras inStituições 
que cOm muita facilidade realizam as suas assembléias, 
onde desabafos _como este. tenho certeza, realizam-se 
~o}~~aos milhar_e8 por todo o Brasil. 

Antes de concluir, já ouvindo a campainha, vou ouvir 
com imenso prazer o Líder em exercício do PDS, que 

_aqui se encontra e que estou certo, tanto quanto eu, tam
bém.está preocupado com essa cruel realidade que nos 
cerca. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Henrique Santillo, 
V. Ex~ não erra quando diz que também nós do PDS es
tamos preocupados. Não há, creio, ninguém que não es
pere que melhore a situação econômica, e por via desSa, 
a no.ssa situação social. Mas V. Ex• faz um apelo à dis
cussão. Que se convoquem a Igreja, os sindicatos, ostra
balhadores, a OAB etc. Ora, essa angústia de que V. Ex• 
fala, essa idéia dC discussão ampla, isso mostra exata
mente que o partido de V. Ex• não tem uma proposta. 
Analisando-se o discurso do eminente Presidente do 
PMDB, Deputado Ulysses Guimarães, verificO que S. 
Ex• sugere coisas que nós gostaríamos de ter, mas que 
não podemos e coisas que nós não queremos e n·em po
demos. Por exemplo, no caso da moratória unilateral, 
acho que a Nação brasileira nem quer, e pode fazê-lo. 
Isso não ê: o bom para o País. Já no caso do emprego, é 
claro, todos queremos mais emprego. O problema é que 
com essa crise, não podemos tê-lo. V. Ex• se referiu ao 
caso da construção civil, da indústria têxtil, da indústria 
-de alimentos, estou de pleno acordo com V. Ex•. Mas, V. 
Ex~ há de convir que nunca se aplicou tanto dinheiro em 
construção civil, salvo nesses últimos dois anos, do que 
na última dêc"ada. Grande parte da poupança brasileira 

- foi dirigida para a construção civil. A mesma coisa se 
deu com o setor têxtil e com a indústria alimentar,já que 
a agricultura tem sido Uma das áreas prioritárias. Mas 
não discordo de V. Ex• de que é preciso no bojo dessa 
crise, alguma_coisa nova aconteça. Só que a crise não é 
só nossa. Nós ainda sofreremos, certamente, muitas difi· 
culdades. Mas países como os Estados Unidos, o Japão, 
a Alemanha Ocidental têm iguais problemas, todos com 
um número extremo de desempregados, como V .. Ex• ci
ta. Eu também diS(:ordo de V. Ex•, quarido diz que mes
mo se nós crescermOs à taxa de 6% ao ano até o ano 
2000, nós cheguemos até lá com um índice de 1 O milhões 
de desempregados, o que significaria pelo menos 7 a 8% 
da força de trabalh·o ... 

O SR. HENRIQUE SANTILW - Dá uns 6 a 7%. 

O Sr. José Uns.:...._ 6 a 7%, por aí. Isso dependeria mui
to do tipo de aplicação que se fizesse para esse empreen
dimento ... 

O sR. HE;NI!IQUE SANTILLO - Eu disse, manti
.dos os atuais parâmetros de investimentos. 

O Sr~ JOSé-Lins- Comungo com V. Ex• dessa angús. 
tia. Também creio que entendimentos interpartidários 
podem trazer ao País a tranqUilidade que é necessãria 
para a superação da crise atual. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• há de me 
desCUlpar,. mas· eu vim aqui para manifestar a minha in
dignação até para comigo mesmo; V. Ex• há de me des
culpar, mas o que V. ex• disse, sobretudo no início de seu 
aparte, é fruto da visão maniqueísta que grande parte do 
seu Partido tem. 

Eu vou encerrar. Permita-me responder e lhe dizer 
porque sua visão é maniqUeísta, como de resto é a visão 
qu.e impregna a maioria dó seu Partido, infelizmente. A
liás, eu constato isso com muita infelicidade. 

O meu Partido tem uma proposta e a proposth. foi a
presentada à sociedade; poderá vir até a ser constatado 
que se trata de uma proposta equivocada, isso ainda não 
foi picivado por ninguêm·, ·sobretudo por parte do Go
verno, mas acontece que há duas formas para se sair des
sa situação. As coisas estão chegando a um ponto de 
ruptura, e para sair desse ponto de impasse, a meu ver, 
há duas formas ou caminhos:_ ou se estabelece, ali na 
frente, um processo hegemónicO de um dos segmentos da 
sociedade brasileira, que toma conta do Governo e im
prime outros rumos, ou iss.o se faz através de um amplo 
processo de conciliação naciOnal de consenso nacional 
que leve em cQnta a participação dos trabalhadores bra
sileiros sobretudo: mas também dos demais segmentos 
da sociedade. O que eu estou aqui a dizer é que nós ainda 
nãO e8gotatrios inteiràinente as possíbilidãdes de adotar
mos. a segunda hipótese, que é, seguramente, a mais con
dizente com os anseios nacionais, porque é a mais demo
crática. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Comunico 
ao nobre Senador que o seu tempo já se esgotou. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - ... e hã de ser um 
processo que busque verdadeiramente o consenso nacio
nal e não o con~~nSõ das elites como historicamente tem 
se estabelecido ·no Brasil, com as propostas de soluções 
das crises às custas dos trabalhadores. Qualquer propos
ta para a solução da crise brasileira tem que levar em 
conta os trabalhadores. É uma possibilidade de sairmos 
dessa crise dentro de uma alternativa democrática. Creid 
que o estabelecimento de um processo hegemónico tal
vez não. fosse o melhor caminho para a Nação e é por 
iSSO qUe eu· estou aqUI; -aínda que illdignado, ainda que 
verd.a.deiramente possesso, ainda que com vontade de de
lll!nciar, de xingar, de esbravejar, estou aqui, como qua
se todos os do meu Partido e grande parte do PDS, a di
zer que, com urgência, é preciso que o Congresso Nacio~ 
nal, de certa forma, assuma a missão de ouvir os vários 
segme':ltos sociais represeritativos de nossa sociedade e a
presente, com urgência, uma proposta de consenso na
cional para que se supere a crise brasileira. 

Essa é a minha postura, essa é a minha posição, eivada 
de revolta e de indignação e da qual não me posso furtar. 
Por isso estou a esbravejar, a denunciar, a resposnsabili· 
zar aqueles que, por participação, por conivência ou por 
omissão são os verdadeiros responsáveis pelo caos em 
que se encontra este País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFEREO SR.HENRIQUE SANTILLO, EM SEU DISCURSO. 

i.l,J:i!Cl!; G.ca. .. L D~ !':UÇ~- (DI) 

- Varl:Jç:o i·.irnli;;ol (:-::) ~ }:li
dia .I.,s Va!'i3>;Õ9:s Tr1- _ 

_m_e_s_tra.1s 

1983 

REAJUSTES SALARIAIS NO RIO DE JANE!~ O - % 
- Janelro a Setembro de 1983 -

Mlh da Corra- Raaju:otu com Reajustes com Perda Sam&S· 
ç:io dos salâ· bue mt Funda- basa no IBGE BIA rral de Sa-
rlcs (Hl83) ção G11hi1io (INPC) aplica- làrto Real-

VJrgas- (A) do- (B) (%) (%) 

Janeiro 38,2 - j7:6-- 96~4 o,s 
f'cv<:reíro 40,S 36,3 -s9;6 3,0 

Março 42,6 41,8 93.1 0,5 
Abril 49,4 42,6 86,2 4,5 
Maio 55,\ 47,.5 86.2 5,0 

Junho 58,3 52,9 90,1 3,S 
Julho 63,2 55,0 sc,o 5,0 

Agos1o 68,5 -44,5 65,0 14,2 
Setembro 70,9 46,5 65,6 14,3 

Ob~.: L Indices da FGVargl,IS • variaç:lo do Cu~lo de Vida, seme:;.tral, a\é o m~ anterior ao 
do reaju~t~. -
2. indic_es do IBOE- variaç~ do INPC, semc~tral, até o ~gundo mês anterior ao do ~ajus
te-, c apõs os "ex:purgos''. Em ago~to r- sete-mbro passou a vigorar a corrcção sa,larial na ba~c 
de SO,Oo/~ da variação cxpun;ada. 

ATAS DE COMISSõES 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUll:RITO 
(Resolução n' 52/80) 

13• Reunião, realizada em 13 de maio de 1981 
Às dez horas e quarenta minutos do dia treze de maio 

do ano de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Co
missão de Finanças, reúne-se a ComiSsão Parlamentar 
de Inquérito, criada pela Resolução n'i' 52, de 1980, desti
nada a investigar o funcionameritô dO Mercàôo Finan
ceiro do País, presentes os Senhores Senadores Tancredo 
Neves, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, João Lúcio, 
José Lins, Lomanto Júnior, Rob!=rto Saturnino, José Ri~ 
cha e Pedro Simon. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Bernardino Viana, Gabriel Hermes, 
Almir Pinto, Cunha Lima, Jaison Barreto e Affonso Ca-
margo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor SenadOr-taD.Cr-edo Ne
ves, Presidente, dispensa a leitura da Ata da reuniã,o an
terior. Colócada em discussão e :votação é a mesma apro
vada. 

Em seguida, a palavra é dada ao Profess_or Jorge Hi
lãrio Gouvea, Presidente da Comissão de Valores Mobi
líários (CVM). Iniciando a sua exposição afirma que, 
rtâo é possível se crer que um País como o Brasil possa 
ser desenvolvido sem que hajam empresas privadas na
cionais fortes, que dêem oportunidades aos empresãrios 
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prívados do Brasil de participarem do desenvolvimento 
econõriiico, sem que baja alocação eficiente de recursos 
para essas empresas privadas nacionais. Afirma, ainda, 
que não é possível se crer no desenvolvimento econômi
co dO-PaíS, quando esse desenvolvime-nto é restrito so
mente ao capital estatal ou ao capital estrangeiro. Dai, a 
lei que criou a CVM e toda ~ filosofia governamental, 
desde 1964, fomentar, de todas as maneiras, o desenvol
vimento desse mercado, de forma que tenhamos no Bra
sil empresas de capital nacional privado. 

Após a exposição do Professor Jorge Hilãrio Gouvea, 
usaram da palavra os Senhores Senadores Roberto Sa
turnino, Jutahy Magalhães e José Lins, que fizeram per
guntas e todas respondidas pelo depoente. 

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, 
é assíriada pelo Senhor Presidente e irã à publicação de
vidamente autorizada, com o apanhamento taquigrãfico 
da referida reunião. 

ANEXO À ATA DA /3P REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE lNQUERITO, 
CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N'52, DE 
1980, "DESTINADA A INVESTIGAR O FUN
CIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO 
DO PAIS", PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR JORGE HILÂRlO GOTJVEA, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÃFICO DA REFERIDA REUNIÃO.) 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Havendo 
número regimental, declaro aberta a reunião. 

-A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar o funcionamento do mercado financeiro do 
País, com especial atenção aos fatos especificados na re
solução que a criou, terá a satisfação de ouvir hoje o Pro
fessor Jorge Hilário Gouvea, estudioso e autor de traba
lhos relativos ao Direito Societário, tendo participado 
das comissões_ que elaborou a lei das S.A., ocupando 
atualmente a alta função de Presidente da Comissão de 
Valores Mobiliários. 

Concedo a palavra a V. Ex•, para iniciar a sua expo
sição. 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- Muito obri
gado. Sr. Presidente, Srs, Senadores, minhas senhoras e 
meus senhores: 

Gostaria, em primeirO lugar, de fazer uma breve expo
sição sobre as razões da criação da Comissão de Valores 
de Mobiliários, que tenho a grande honra de presidir. 

b filosofia -do GoVerilo Federal desenvolver o merca
do de valores mobiliárioS. Pergunta-se o que é valor mo
biliário, o que é isSo que precisa ser desenvolvido? Valo
res mobiliários- e-nos ateremos a esse conceito de valor 
mobiliário - são os títulos, ações ou debêntures emiti
dos p"eias êompanhias abertas, pelas sociedades anôni
mas, que têm a sua negociação feita do mercado secun
dário, isto é, a bolsa e o mercado d~ balcão._ 

Acredita o GoVerrio que o mercado de capitais ê um 
dos instrumentos mais eficazes para a criação de empre
sas nacionais sólidas que possam competir, em igualdade 
Oe condições, com as empresas de capital estrangeiro e 
com as estatais. 

Neste ponto, é importante ressaltar que a (mica razão 
de existir desse esforço governamental e de todo segmen
to da sociedade no sentido de desenvolver esse mercado, 
tem aspectos políticos, econômicos e sociais. 

Não é possível se crerque um País como o Brasil possa 
ser desenyolvido sem que hajam empresas privadas na
cionais fortes; que dêem oportunidade aos empresários 
privados do Brasil de participarem do desenvolvimento 
econômico, sem que haja alocação eficiente de recursos 
para essas empresas privadas nacionais. 
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O desenvolvimento do mercado é um lado económico 
importante que serve para canalizar poupanças para esse 
setor real da economia. 

Há um dado politico, que é a difusão ou a prolireiação 
de centros de decisões. 

:t da maior importância que na sociedã.dC brasi_Ieira 
aberta, haja possibilidade de existência de muitos empre
sariado_s fortes que possam ajudar o desenvolvimento do 
País. Não é possível se crer no desenvolvimento econô
mico do País quando esse desenvolvimento é restrito so
mente ao capital estatal ou ao capital estrangeiro. 

Daf, a lei que criou a CVM e toda a filosofia governa
mental, desde 1964, fomentar, de todas as maneiras, o 
desenvolvimento desse mercado, de forma que tenhamos 
no Brasil empresas de capital nacional privado, em que 
haja possibilidade de democratização desse capital, para 
que todas as pessoas possam participar do desenvolvi
mento econômico, e que essas emprCsaS consigam man
ter um grau de eficiência e um g~rau de p-rodutiV-idade 
compatível com o tamanho do Brasil, em concorrência 
com o capital estrangeiro e o capital estatal. 

Seria imcompreensível que tivéssemos apenas empre-
sas de capital estrangeiro e empresas de capital unica
mente estatal. b uma opção política dO Governo, do sis
tema que o Governo adotou. Não gostaríamos de ver a 
economia nacional, no seu setor real da economia, na 
mão somente do Governo ou, muitO menos, soffiente na 
mão das empresas estrangeiras. 

Era necessário, por conseguinte, Criar um sistema efi
ciente de alocação de poupanças populares para esse se
tor real da economia, através das empresas privadas na
cionais. 

Os primeiros passos para es-se desenvolvimento foram 
dados com -a criação de estímulos fiscais e a realização de 
uma reforma institucional no mercado, feita mediaiite a 
chamada Lei de Mercado de Capitais, que é a Lei n~' 
4.728, de !5 de julho de 1965. 

Esta lei, além de ampliar os incentivos fiscais às socie
dades de capital aberto, procurou organizar um sistema 
de distribuição de valores mobiliários formado por ban
cos de investimentos e distribuidoras de valores, de um 
lado e corretoras e bolsas de valores, de outro, sob a ad
ministração do Conselho Monetário Nacional e a fiscali
zação do Banco Central do Brasil. 

A mencionada lei ainda fez algumas alterações na Lei 
das Sociedades por Ações, revelando que o Iegislador,jâ 
naquela época, sentia a necessidade de adaptã-la à nova 
realidade económica brasileira. 

Podemos dar como exemplo, a introdução_ da permis
são das companhias terem capital autoriza:do, e que as 
sociedades que adotassem o sistema de sociedade de ca
pital autorizado tivessem ações sempre nominativas, a 
criação de ações nominativas endossáVeis, para que hou
vesse maior segurança e liquidez no mercado e a criação 
ou o desenvolvimento maior das debêntures c:om cor
reção monetária COriver"slveis eiD ai;õCS. 

Com referência ao- mercado de valores mobiliários, re
pito mais urna vez, mercado que atualmente é restrito às 
ações e debêntures, o Conselho Monetário Nacional teve 
a função de fixar a política a ser- cumprida peloS compo
nentes do mercado, além do poder exclusivo de baixar 
normas a respeito da regulação desse próprio mercado. 

Ao Banco Central coube, de acordo com a Lei nl' 
4.728, fiscalizar o mercado e proceder aos registras insfi-
tuídos pela própria Lei. Quando todo esse sistema co
meçava a colher os primeiros resultados das medidas 
adotadas, todos os esforços institucionais tornaram-se 
inúteis. lnicau-se uma alta artificial da Bolsa de Valores, 
em 71, seguida da conseqaente queda das cotações em 
um curto espaço de tempo, período esse propício à uma 
especulação irresponsável que terminou pOr levar prejuí
zos a milhares de investidores que, por esse motivo, fugi
ram do mercado de ações. 

As causas desses acontecimentos são" inúmeras. Toda
via, podemos sintetizâ~las nos seguintes itens: 

-falta de maturidade do sistema; 
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- çlespreparo dos intermediários do mercado; 
-falta de conhecimento dos investidores; 
--:- dificÚldade de regulação e controle do Jt_lercado; 
~"'"incipiênciã dos investidoreS instituCionais. 

O GoVerno tentou recuperar o tempo perdido com 
slic~ivos estímulos fiscais, sem qualquer resultado ex
pressivo. 

Chegou-se ã conclusão de que os estímulos fiscais, em~ 
hora iritportantes, não erãm suficientes para a recons
trução do mercado de valores. Seria indispensável que os 
investidores se sentissem protegidos contra eventuais 
prátic8.s lesivas aos seus interesses, praticadas por inter
mediários financeiros e por administradores das coinpa
nhias, assim como par seus controladores. Essa proteção 
deveria ser atingida, quer através da lisura de comporta
mento dos agentes do mercado, quer através_ do acesso_ 

--igualitáriO à todas as informaçÕes que pudessem ou que 
_ _p_ossain irifluir de modo ponderável na decisão dos inves-

tidores de vender ou comprar ações ou debêntures emiti
dos por uma companhia. 

Dentro dessa realidade, o Governo Federal se cons
cientizou que os estímulos fiscais e mesmo- uriia mã.io"r 
fiscalização do merCado, não eram suficientes para o 
soerguimento do nlércado de capitais, especificamente o 
mercado de valores mobiliários. Havia necessidade de 
novas mudanças institucionais. Daí, amadureceu a idéia 
da reforma da Lei de Sociedade por Ações e a criação de 
um·a entidade especializada que pudesse vincular o mer
cado _de valores mobiliários; especificamente, valores 
mobiliários, ações -e débêntures. 

Como disse certa vez um dos autores da Lei das S.A, e 
qUe reproduzo POrque é difícil ser mais específico do que 
as palavras que adiante lerei, essa nova _orientação tradu
ziu o reconhecimento de que a expansão do mercado de 
ações pressupõe verdadeira reforma cultural no sentido 
das modificações de idéias, crenças, normas, padrões de 
Comportainento e valores que são elementos do sistema 
cultural que ordena a sociedade. A experiência da exe
cução da Lei nl' 4.728, mostrou que prevalece, entre nós, 
idéias e crenças erradas sobre a função e os padrões de 
comportamento dos diversos papéiS do mercado de 
ações, e so&re 'aPrOpria natureza desse tijlo. Refiro-me, 
especialmente, ao comportamento dos diretores de com
panhias, Como se fossem proprietários e não administra
dores de bens de terceiros; à convicção generalizada e 
que o poder do acionista majoritário é discricionário ou 
pode ser exercido em beneficio próprio e não apenas da 
companhia~; ao desprezo pelos direitos ou interesses dos 
aciOnistas minoritâriõs; à crençá de que ações bonifica~ 
das são rendimentos ou frutos das ações tal como·o divi
dendo~ ao tabu do valor nominal; ao desconhecimento 
das diferentes funções do mercado primário e secundário 
e-à-confusão entre o papel do investidor no mercado pri
mário, desempenhado pelo agente de poupança que, ao 
adquirir aÇões como títulos de renda, exerce parte da 
função empresarial, e do outro, o especulador do merca
do secundário, isto é, da Bolsa de Valores, do mercado 
balcão, que compra ações para revender e cuja função é 
dar liquidez--aos investid_?res do mercado primárfo. 

A nova Lei das Soci-edades Anônini2S Visou criar qua
dro institucional que facilite o desenvolvimento do mer
cado de ações e -proporcione ao empresário privado, ins
trumentos jurídicos e fmanceiros mais eficientes para a 
organização da grande empresa. Muitas das soluções por 
eta adotadas têm objetivo deliberado de corrigir idéias e 
compOrtamentos dos participantes de mercado que im
pedem o seu funcionamento normal. Uma reforma cul
tural como-a prevista, não poderia ser levada a bom ter
mo, sem um órgão que ajudasse a sua implantação. Daí 
ir idéia da criação da Comissão de Valores Mobiliários. 

o-próprio -Governo Federal reconheceu que o Banco 
Centrai. dentro de suas múltiplas e importantfssimas ati
vid8.des, não poderia, sem prejuízo dessas, ainda exercer 
outras funçOes geradas pelas duas novas Leis - a Lei 
-dãs- Sociedades Anónimas e a nova Lei sobre a criação e 
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regulação do Mercado de Valores Mobiliários, que é a 
ação da CVM e a regulação do Mercado de Valores Mo· 
biliádos. A CVM tem duas funções básicas estabelecidas 
em ~Lei:-uma, é assessorar o Conseiho Monetário Nacio
nal na atividade de desenvolver o Mercado de Valores 
Mobiliários, ainda incipiente, incluSive propondo ma
térias que cabem ao Conselho normatizar. De outro la
do, é função básica- dã CVM, também, regular o merca
do, através da regulamentação-das matérias previstas na 
Lei das S.A. e na própria Lei da criação da CVM, ades~ 
trando os registras de imposto por lei e, bem assim, bai
xando normas relativas a essa administração, autorizar 
Os intermediários de mercado a exercerem as suas ativiw 
dades e fiscalizar o cumprimento da Lei das S.A., por 
parte das companhias abertas, e das demais normas le
gais e regulamentares referente ao Mercado de valores. 

Um exemplo típico da função da CVM perante o Con
selho Monetário Nacional, de desenvolver o mercado, de 
atrair novas poupanças para a criação da grande empre
sa privada nacional, para concorrer com as empresas es
tatais e estrangeiras, ocorreu nos últimos tempos: antes, 
o papel exercido pelo Banco Central, de propor ao Con
selho Monetário o direcionamento de poupanças para o 
nosso mercado, para o Mercado de Valores Mobiliários 
e, posteriormente, em conjunto, Banco Central e CVM, 
sugerindo ao Conselho Monetário normas que visassem 
a transferência de recursos para esse Mercado. 1:: o traba~ 
lho de criar uma sistemática de canalização de poupança 
para o mercado acionário, através dos investidores cha
mados de institucionais. Esses investidores institucionais 
podem dividir-se em duas categorias: aqueles cujo objeti
vo é a aglutinação de recursos para investimentos, prefe~ 
rencialmente no Mercado de Valores Mobiliários, que é 
o caso dos fundos mútuos, os fundos fiscais, o chamado 
Fundos 157 e o Decreto-lei n9 1.401, que são as socieda
des de investimentos que captam recursos no exterior. 

O outro tipo de investidor institucional é aquele que 
desempenha uma atividade específica que, por sua natu
reza, o torna detentor de massa ponderável de recursos a 
serem investidos, como é o caso das companhias de segu
ro que são obrigadas a aplicarem parte das suas reservas 
técnicas no mercado acionário e as entidades de previ
dência privada, tais como fundos de pensão e montepio 

No que diz respeito à função regulàdora da CVM, é 
necessário destacar dois pontos que considero marcan
tes: de um lado, o seu arcabouço filosófico, o arcabouço 
filosófico dessa regltli:lmentação, desta funÇão regula
tória; e, de outro lado, o processo de elaboração das nor
mas da CVM. Quanto ao arcabouço filosófico, ê impor
tante que se frise que a Lei que criou a CVM, a Lei n' 
6.385, estabeleCeu que compete ao Conselho Monetário 
Nacional fixar a orientação geral a ser observada pela 
CVM no exercício das suas atribuições. Isto, o Conselho 
Monetário fez em 21 de dezembro de 1978, ao definir 
quais os fundamentos e princípios que devem orientar a 
CVM no exercício de suas atribuições. O Conselho Mo
netário Nacional entendeu que a implementação de uma 
política de regulação, na medida em que se pretenda 
dotá-la de consistência e coerência na sua aplicação, re
quer prévia definição dos -fundamentos básicos em 
função dos quais serã-o elaborados os atas emanados 
pela CVM. 

QuaiS são esses fundamentos? Quais são os fundamen~ 
tos que devem ser levados em consideração ~a_ hora da 
CVM exercer essas funções regulatórias? Em primeiro 
lugar, o fundamento do interesse público; em segundo, o 
da confiabilidade do mercado; o terceiro, de ser um mer
cado eficiente; o quarta, objetivando a competitividade 
e, o quinto, o mercado livre e, principalmente, a pro
teção ao investidor. Coino interesse público, ê simples o 
fundamento - porque o Conselho Monetârío entendeu 
que o interesse pÜbiico era um dos fundamentos da regu
Jação da CVM, --e a -posição Central que o mercado o~ 
cupa no sistema econômico faz com que operações e o~ 
perações nele realizadas, acarretem reflexos sobre todo o 
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aparelho produtivo, atingindo aqueles que dele não par
ticipam diretamente. 

Quanto à c_onfiabilidade, esse Mercado somente cum
prirá a sua funçãÓ alocativa cqm efjciên~ia, se tÕdos Os 
participantes acreditaram no seu funcionamento impes
soal e eqUânime, Na procura de um mercac;lo eficientC:, a 
sua organização, istO é, a organiZação do mercado deve 
admitir que aS poupanças dirijam-se naturalmente às u
nidades produtivas e apresentem maior rentabilidade, 
considerada ao mesmo nível de risco, e que a transferên
cia desses recursos se _realizam aos menores custos possí
veis. Quantô à competitividade, ela reduz a necessidade 
de regulação e estimula a criatfvidade participante do 
mercado, influenciando positivamente no seu desenvol
vimento. 

No mercado livre, no proces.so de regulação e desen
volvimento de_ mercado devem estar pl;'esentes, perma
nentemente, o respeito à livre at~ação das forças de mer
cado, o livre acesso ao me(Cado e o exercício das ativida
des, através de mecanismos que promovam a competiti
vidade na procura de um mercado eficiente e confiável. 
Finalmente, como último fundamento, a proteção do in~ 
vestidor, com vistas a manter a confiabilidade do m~rca
do e visando a atrair um contingente cada vez maior de 
pessoas. b necessário proteger o investidor minoritário 
porque este, em face do seu menor poder econômico e a 
menor capacidade de organização, precisa de proteção, 
de forma a resguardar seus interesses no relacionamento 
com intermediários e companhias, dentro da orientaç~o 
de que seus riscos fiquem limitados apenas ao investi
mento realizado, sem que venha essa proteção a distor
cer as características de risco, inerentes à aplicação em 
valores mobiliários. Além dissó, o investidor individual é 
um protagonista da maior r_elevãncia no proces_so da dis
persão da propriedade e de diversificação- para o centro 
de decisão, o que cont_ri_b_ui para aumentar a eficiência do 
mercado. 

Esses foram os fundamentos que o Cdnselho Mo~e:~ 
tário estabeleceu, aos quais a CVM deve se ater no mo~ 
menta de fazer ou exercer as suas atribuições. Além dis
so, preocupou-se o Conselho Monetário-em Tfxarprinci
pios para essa regulação. E quais sãó esses jJrincfPio.s? 
Primeiro; da auto-regulação: segundo: da divulgação 
plena de informações; terceiro: da qualificação para o e
xercido de atividades do mercado de valores mobiliáriOs 
e, quarto: a conduta dos intermediários. 

Vou apenas mencionar alguns detalhes sobre determi.:
na:dos princípios-- a·qurmencionados. Sobre a auto
regulação: objetiva a auto-regulação, aumentar a efiCiên
cia da atividade regulatória, evitando a centralização ex
cessiva do poder, de ditar normas e de fiscalizar o seu 
cumprimento por parte da autoridade governamental
este ê o fundamento maior para a existência da auto
regulação. Mas, essa delegação-de poderes que é dada 
pelo Governo às entidades auto-reguladoras privadas, 
notadamente à Bolsa de V alares que é, no nosso merca
do, a única que tem esse poder auto-regulador por en
quanto, os segmentos auto-regulados, isto é, a Bolsa de 
Valores, por exemplo, deverão ser objeto de intervenção 
do órgão regulador, sempre que o interesse público esti
ver ameaçado pela açào ou omissão da entidade auto
reguladora. 

A aplicação das sanções disciplinares dos órgãos auto
reguladores deve contar com instâncias superiores de re
cursos, cabendo ao órgão regulador- no caso, a CVM 
-, o poder de rever as decisões dos órgãos aJ.!lO
reguladores. 

Estes são os princípios com referência -ã -aUtO
regulação. · 

O outro princípio" -6âsico é a divulgação de infor
mações. Essa regulação da divulgação objetiv<i. aSSegurar 
ao público, por à disposição do público, em tempo hábil, 
de forma eficiente e razoâvel, as infOrmaÇões neCessárias 
para a tomada de decisõ-es, de investir em valores mobi-
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líãrios -e, ainda, das decisões de votar, de se fazer repre
sentar em assembléias de companhias abQ"tas. 

A diretriz básica dessa divulgação de informações é 
que o sistema visa_ãtualizar o_ac~sso à lnfofn~:aç~o", pro
tege~d_o o público investidor e gefando a sllã. confiança. 
A atuãlização da informaÇão privilegiada é indesejável, 
uma vez que permite _a_os que a ela tem acesso qbte! be
nefícios às custas de terceiros, afetando a confiabilidade 
geral do mercado. . 

~ importante se notar que essas informações dadas ao 
público são feitas sob um sistema de registro na CVM. E 
o registro não é um ato formal, ele implica em c-olocar à 
disposição do público inVestidor as informações sUbme
tidas à própria CVM e às Bolsas de Valores, obrigatórias 
por lei. Repito- isto é muito importante, porque é mui
to desprezado- que o registro não é um ato burocrático 
e; siin; uma revelação de informações ao público investi
dor. Nós temos diversos tipos de registro de informações 
que são prestadas ao público, centralizadas sempre nas 
informações prestadas pelas companhias, regularmente. 
Toda companhia aberta, toda companhia que tem suas 
açõe ou debêntures negociadas no mercado, seja no Mer
cado de_l3olsa, seja no Mercado de Balcão - isto é, 
entende-se por Mercado de 6alcão aquele em que há 
sempre intermediação na compra e venda de valores mo
biliários, de ações e debêntures, feita através de interme
diários autorizados a exercer essa função, seja bancos de 
in~estim!!ntos, s_ociedade de corretoras, distribuidoras 
ou, em alguns casos, bancos Comerçi_ais. 

O registro da companhia, isto é, as informações pres~ 
tadas pelas companhias sào informações que estão à dis
posição do público na CVM, através do sistema de mi
_çrofilmagem, e.m f4 horas o público investidor tem am

-pio acesso a todas informaÇões _de microfidlas, imediata-
-mente quando chega a informação na CVM. Chamamos 
de f(:gistro atualizado as informações anuais, semestrais, 
trimestrais ou os fatos que são acontecidos nas campa~ 
-nhias, são automaticamente comunicadQs ~ CVM e_às 
_Bolsas, e essas informações são disponíveis ao público 
investidor _imediatamente, sem -necessidade que as analis
ta-s de merCado ou o pfóprio investidor procure· na-pró
pria companhia informações a respeito dessa própria 
companhia. Isso é o que chamamos de registro de com
panhia para negociação em Bolsa ou Balcão. O Conse
lho Monetário orientou a CVM que tivesse esse tipo de 

-r_egistro. Também temos o registro de emissão primária, 
que se refere às informações divulgadas por ocasião de 
lançamentos de novas ações no mercado, isto é, todo au
mento de caPital que haja procura de investidores atra
vés de intermedüição financeira, através de elem_entos 
credenciados ou mediante _oferta pública, é 11:ecess.ário 
q_ue se dê informações a respeito desse esforço de venda 
dessas novas ações que vêm ao mercado. 

Cogitou-se tãinbém que, no seu devido tempo, a CVM 
pudessem vir a fazer o registro de distribuições seçun
dárias, que é de.stinado a prover informações em certas 
situações de distribuições de valores no mercado secun
dário, isto é, no mercado de Bo_lsas ou no mercac;iQ_ de 
Balcão, caracterizada, seja por se tratar de um lote subs
tancial de títulos, cuja origem leva o investidor a necessi
tar de maiores esclarecimentos, seja quanto a forma que 
se pretenda adotar para a sua colocação junto ao públi
co. 
Re~m os princípios fixados pelo Conselho Mone

tário: ~'dada a existência de um registro atualizado sobre 
a companhia, cabe apenas prover as informações sobre a 
distribuição em si. A exigência desse registro será efc:tua
da gradualmente, à medida que for solicitado pelas con
dições vigentes no mercado." Até hoje ·a CVM não bai
xou noi:'Iílas públicas a respeito de ofertas ou distri
buições secundárias. Temos também a possibilidade de 
registrar operações especiais, que são as ofertas com re
quisição de controle, pel:'muta de valores mobiliários, fe
chamento de capital, recompra de valores mobiliários 
pela própria companhia, etc. 
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Está prevista, também, a possibilidade, quando o mer
cado assim -o exigir ou for mais sofistiCado ou mais de
senvolvido o nosso mercado, o registro das operações 
daqueles que têin acesso privilegiado à informação. Te
mos tam!?êm previsto a regulamentação, pela própria lei, 
de registro de informações relativo ao uso do poder de 
voto, que é a procura, o an6ncio público de pedido de 
procuraç-ões para exercer o diieito de voto. Esta é uma 
síntese dos princípios que regem as funções da CVM em 
matéria de divulgação e informação. 

Não quero mais me alongar sobre outras questões de 
princípios, como jâ disse antes, a qualificação para o 
exercício de atividade de mercado de valores mobiliãrios 
e a conduta dos intermediários, por se tratar de um do
cumento que já faz parte do relatório de atividades, que 
os ilustres Senadores têm à sua disposição aqui no pró
prio Senado, chamando a atenção para o fato de que o 
relatório que fala especificalnente desses principias e 
fundamentos da regulação do mercado, faz parte do re
latório de atividades do ano de 1978. 

Este, então, é o arcabouço filosófico em que deve, de 
acordo com o Conselho Monetário, a CVM exercer os 
seus põderes de regulação. um outro princípio da regu~ 
lação que é importante- como já salientei anteriormen
te _,ser divulgado, é o processo de elaboração das nor· 
mas da CVM. A lei faculta à CVM que ela, antes de di
vulgar as suas normas de competência originária, faça 
uma audiência pública, isto é, ouça os interessados na 
implantação dessas normas. Essa faCuldade que a lei co
nhece deu à CVM, esta a transformou em regra. Não há 
nenhuma norma pública da CVM, nenhum ato de nor
matização público da CVM, que não seja feito ou elabo~ 
rado através do processo de audiência pública. Nós 
_publicamos avisos nos jornais de que o projeto acha-se à 
disposição das pessoas interessadas e damos o prazo 
compatível com a importância da norma, para que as 
pessoas _se manifestem a respeito. 

Esse tipo de processo de elaboração de normas, tem 
-dUas finalidade: uma é aperfeiçoar a norma em si e a se
gunda, que é a mais importante, é dar ligitimidade à nor
ma a ser baixada, porque os componentes do mercado, a 
quem são endereçadas essas normas, ajudando ou parti
cipando da elaboração das mesmas, as legitimam, não só 
pelo fato de participar da sua elaboração, como aceitá
las e, muito mais do que isso, sentirem qUe ao fazerem 
parte da elaboração da norma, eles são quase que como 
donos daquela norma. O sentido da penetração das nor
mas no mercado tem tido um efeito mUito maior do que 
o esperado, justã.mente pelos participantes do mercado 
sentirem-se cc-autores dessas normas que o regulam. 

Gostaria ao finalizar essa exposição, enfatizar mais 
uma vez a importância do mercado secundário, isto é, a 
importânciã das neg·ociações feitas nas Bolsas de Valores 
para a economia nacional. A Bolsa de Valores não é um 
~entro apenas de negociação, que dâ liquidez às novas 
ações emitiélas pelas companhias. Ela ê isso, mas tam
bém serve como instrumento de financiamento de pes
soas que vão ao mercado fazer operações na Bolsa; ser
ve, também, como elemento para atrair, através da espe-
culação sadia, investidores que desejam tirar melhor pro
veito do seu investimento e, principalmente, através do 
mercado secundário forte, através do grande volume de 
negociações no mercado, é que teremos oportunidade de 
vermos compailhiàs emitirem novas ações, se capitaliza
rem, através do custo de capital mais baixo, porque ela 
poderâ emitir as suas ações por um preço mais propício 
aos intere.sses da própria companhia. 

Vale notar que_o_ ano passado, quando tivemos o mer· 
cad~ secundário bastante forte, bastane ativo, tivemos 
de capitalização das empresas brasileiras, principalmente 
as privadas nacionais, mais de um bilhão de dólares ca
nal~zados --~iretamente para a empresa privada nacional. 
Isto quer dizer~ citO um bilhão de dólares., não para ser 
p_edant~, mas para comparar com outros países, em que 
esta cifra jã é uma cifra relevante. O mercado o ano pas-
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sado, de 1980, cumpríu p-lenamente as suas finalidades. 
Tivemos o mercado secundário, iSto 6, aS Bolsas de Valo
res, negociando grandes volumes e atraindo investidores, 
não só para as Bolsas em si, mas o_ que é mais importan
te, para as empresas privadas nacionais, que consegui
ram captar mais de um bilhão de dólares no decorrer do 
ano de 1980, através de emiss,ões de novas ações, captan
do esses recursos diretamente do mercado. 

Outro ponto importáriti-da-fUnÇão da Bolsil,- que ê 
uma função menos económica e mais política, é que -
como a Bolsa de Valores, o mercado secundário ainda 
incipiente, ainda necessitando de maiores fluxos de re
cursos para esse mercado, é um termômetro da vida na
cional; a Bolsa é um termômetro em todos os países, nos 
acontecimentos exógenos ao próprio mercado. Temos o_ 
exemplo, agora, da França: quando foi divulgado o re~ 
sultado das eleições naquele país, a BOlsa fOi obrigada a 
fechar as suas negoçíações, porque houve uma queda 
brusca nas cotações das ações no mercado. 

Este é um c:xemplo bem marcante de que a Bolsa é um 
termómetro do que se passa no exterior porque, -na ver~ 
dade, ela representa aquilo que existe de mais puro no 
sistema capitalista, que é o livre mercado. Então, quand;;
nós temos um livre mercado - e a Bolsa de Valores é o 
exemplo típico- do sistema livre de economia de mercado 
- todos os fatos que acontecem- n-o ffiundÕ e, especifica~ 
mente, a Bolsa de Valores, no Brasil, deve refletir imew 
diatamente na própria BOlsa, uina resSonâ.D.cía muito 
maior, não nas cotaçõeS mas, talvez, muito mais na opi
nião pública, devido, também, à v"isibilidade que é o sis
tema de Bolsas de Valores, que assegura a todo pú~lico, 
não só investidor, mas ao Ptfblico em gCral, através dil 
imprensa. 

Sr. Presidente, creio que é hora de.Jei'minar a mÍnha 
formulação iniciai, porque se fosse falar sobre CVM, eu 
não acabaria hoje, porque são cjuaúo anos· dC tfabalho 
de todos aqueles que compõe o colegiado da CVM, a di
reteria da CVM; todos nós fomos trabalhar na- CVM, 
vindos do setor privado,- justamente poi 3.Char importan
te o desenvolvimento do mercado para a subsisiênchi ou 
para o desenvolvimento do País: falar sobre a CVM é fa
lar de parte da nossa vida, porque é um 6rgão novísSirilO, 
tem apenas quatro anos formalmente, e três anos de ple
nas funções. Então, quando se (ala dli Vida, se pêrde mUi
to tempo. Oportunamente estarei prorito a vir, se o Sena
do assim o desejar, falar sobre a vida da CVM, sobre o 
que foi feito nestes últinios três anos. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) --Agrade
cendo a brilhante exposição que acaba de fazer o nosso 
ilutre convidado de hoje, vamos passar à segunda p8rte 
dos nossos trabalhos, que diz respeito as interpelações. 

O primeiro interpelante inscrito é o nobre SenadOr 
Roberto Saturnino, a qUeni concedo a palavra. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Sr. Presidente, 
Dr. Jorge Hilário Gouveia Vidra, Pelas infor:nl8.çÕes tra
zidas ao conhecimento desta CC!missão, verifica-se que 
confirmam as notícias veicu!ãdas inSistentemente pela 
imprensa na primeira quinzena de março; verifica-se que 
o pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, do dia 
11 de março, foi um dos mais anormais e tumultuados da 
história dessa instituição. Tumulto esse provocado pela 
venda absolutamente anormal, extraordinária, de ações 
da Companhia Vale do Rio Doce, por parte da corretora 
ligada justamente ao Preside~te da Bolsa, Corretora Ney 
Carvalho. Verifica-se, tambêm, que pelo movimento inu
sitado da venda de ações da Vale do Rio Doce, por essa 
mesma Corretora nos dias que precederam esse pregão, a 
anormalidade dessas vendas já havia sido notada, a pró
pria Bolsa de Valores havia destacado dois observadores 
para exatamente acompanhar essas vendas anormais de 
lotes de ações da Vale do Rio Doce. No entanto, apesar 
desse precedente, apesar dessa anormalidade já anotada 
nos dias anteriores e, apesar do twnulto absolutamente 

extraordinário verificado no pregão do dia li, ele não fOi 
suspen-so. 

Indagafia d~_ V. S', e~ primeiro lugar: se a ComisSão 
de Valores Mobiliários tinha conhecimento, c~mo a Bol
sa de Valores do Rio de Janeiro o tinha já dessas vendas 
extraordiná_rias no di3:. anterior? Em segundo lugar, se a 
Comissão de Valores M~?biliários poderia ter detúmina
do a suspensão do pregão? Em terceiro lugar, se tem co
nhecimento das razões dessa flagrante omissão da di
reçãO da Bolsa do Rio,. não suspendendo o pregão? Em 
quarto lugar, se tem conhecimento de interferência do 
Bãnco Central no sentido de impedir a suspensão que era 
devida por todos esses motivos? 

. O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- Muifobem, a 
primeira pergui:lti é Se a CVM"-iinha conhecimento da 
ftegociação de grandes lotes nos dias anteriores? A CVM 
tinha conhecimento da negociação de grandes lotes, ou 
seja. de um acréscimo de volume das negociações das 
ações do Vale do Rio Doce, mas isso não implica em di
zer que se tratava de venda de grandes lotes. Nem todo o 
cre5cimeflto de_ volume -importa em verida de grafides,lo
tts de ações. Podemos verificar, erit todas as estatísticas 
de pregõ_es, que em determinadas ocasiões o volume de 
negociações aumenta em Vfrtude de negociações de di~ 
versos inVestiàores. Então, é pratic~ente fmpossíVei 
para u-m órgão regulador, como a cv~. que fica distan
te dO mercildo, Sabá imediatamente se estâ havendo ne
gociações de grandes lotes ou não. Ela tem conhecimen
to de negociações de grande volm;ne, mas não sabe se é 
de grandes lotes; e nem a Bolsa de Valores tem condições 
imediatas de _ _?_yeriguar se estâ ocorrendo venda de gran
des lotes. 

A Bolsa de Valores, a partir do momento em que co~ 
tneçou 8 aumentar o volume de negociação, se não me 

__ engano, no diã 7 de março, destacou- como V. Ex~ dis
se - duas pessoas para o posto da Vale do Rio Doce, 
porque estava havendo negociação de ações em maiOr 
v.olume do que o normal. Mas isso não pressupõe nenhu
ma-irregularidade, era maiS para fazer um acompanha
mentO mais atentO do que se passava no recinto da Bol
sa; não ainda preocupada em prevenir alguma coisa mas, 
sei, de, se houvesse alguma irregularidade, tomar um po~ 
sídonameniO :POSterior. -

Os- volumes negociados eram grandes, mas não assus
. t~d_ores._. Efeti_vameJite, no dia 11 de março, hóúvC, espe

cificamente na últirila meia honi, ou -nOs úitimos 15 mi
nutos, um tumulto no pregão; esse tumulto, como consta 
dos auto_s em que julgamos os fatos daquele dia, ocorreu 
CspeCiticamente _no.~ últimos 15 minUtos -_0 grande tu-

~multo ·- e, no final desses I 5 _minutos, foi piorando. A 
CVM tinha acusadQ a_ Bolsa_ ~ omissão. A$ averi
guaÇões feitas pela CVM foram n~ sentido de omissão 
da adminiStração da Bolsa de ter permitido que ocorres-

- se aquele tumulto. Houve uma acusação contundente, 
propostas de penalidade aos administradores da Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro, mas observando o sadio 
processo de dar direito de defesa aos acusados, verificou 
a CVM que, na realidade, naqueles últimos minutos os 
administradores da Bolsa de V ai ores não tinham con
dições de susperider o pregão, sob pena de prejudicar 
ainda mais, não digo a confiabilidade do mercado, mas 
de causar uma balbúrdia talvez maior. 

Pelas provas e argumentos apresentados pela Bolsa. 
que constam do processo, como V. Ex' sabe, levou-nos a 
decidir que realmente os administradores da Bolsa não 
tinham condições de nem tocar uma campainha e dizer: 
.. Recomecem tudo novamente", porque tocar essa cam~ 
painha implicava em prejudicar ínclusive o Mercado, e 
não haveria nem tempo tisico para proceder ao leilão da
quele lote, de forma mais ordenada. 

Creio, Sr. Sinador, que já respondi sobre o conheci
mento e a suspensão do pregão e a omissão da Bolsa. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- A CVM não 
teve COJl_h~imento, no dia, do que se passava? 

.. O SR. JORGE llTI.ÃRIO GOUVEA -Teve conhe
cimento no dia, claro que teve, sobre um grande volume, 
mas não sabia que era de grandes lotes. Sabia que uma 
Cofreioia estava vendendo ações, em número maciço, 
da Vale do Rio Doce, mas a atuação da CyM é a poste
riori, não é preventiva. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -A CVM não po
deria ter determinado isso? 

O SR. JORGE HlLÁRIO GOUVEA- Não, porque 
isso entra no poder de auto-regulação. A CVM delega às 
B_olsas esse poder, porque a Bolsa tem mais sensibilidade 
e mais presença do que um órgão que está totalmente a
fastado do recinto do pregão, para ter a sensibilidade do 
que estava acontecento. Eu soube que estava ocorrendo 
a -venda de um grande volume, mas isso não quer dizer 
que houvesse alguma irregularidade, mas só uma inda
gação do que estava acontecendo, ao meio dia e meia. A 
essa hora eu, pessoalmente, soube que estavam ocorren
do grandes vendas de ações da Vale do Rio Doce, mas 
nada indicava que houvesse irregularidade. A função da 
CVM, neste caso, é delegar à Bolsa a sensibilidade de fa· 
zer alguma coisa e o papel da CVM é de agir mais a pos-
teriori do que a priori. 

QuantO à inter.ferêricí8 do Banco Central, permita-me 
V. Ex' prestar uma pequena explicação sobre o fato de 
que a Imprensa divulgou que a Bolsa de Valores de São 
Paulo -teria suspendido o pregão naquele dia e que o 
Banco Central ou a CVM teria dito que não, para pros
seguir o pregão. Isto nãO e verdade; isto foi um terrível e
-qufVOCô Ou -mã infoinlação. Na verdade, o que Ocorreu é 
que no dia seguinte, dia f2, a Bolsa de São Paulo suspen
deu, não abriu o pregão da Vale do Rio Doce, ainda sob 
o impacto do tumulto havido na véspera. Mas o Banco 
Central não mand_ou reab;ir as negociações da Vele do 
Rio Doce; quem mandou foi a própria CVM, atravês de 
um telex, porque tinha informações j_á co~hidas pelos 
promitentes 'vendedores de que a venda das ações da 
Vele do Rio Doce tinha se encerrado no dia 1 I e que não 
haveria mais negociação por parte daquele promitente 
no dia 12. 

Nós avisamoS a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bol
sa de Valores do Rio de Janeiro. a Bolsa de Valores de 
Minas Gerais, a Bolsa de Valores do Rio Grnade do Sul, 
que não haveria, no dia 12, mais a presença de um inves
tidor institucional se-m grande volume, que poderia 
reabrir: sem perigo, porque não haveria o tumulto que 
houve nos últimos quinze minutos. 

Foi o que açonteceu: a Bolsa de São- Paulo reabriu o 
pregão depois de recebido esse telex da CVM ~ o mesmo 
transcorreu na maior normalidade. 

O SR. ROBERTO SA TURNINO - Sr. Presidente, 
nas investigaçõeS procedidas pela CVM, verifica-se cla
ramente: primeiro, que a Corretora Ney Carvalho, direta 
ou indiretamente, através de suas coligadas, SMC e Re
fiam, estava profundamente comprometida com obri
gações assumidas no mercado futuro, em janeiro e feve
reiro com prazo, ao que parece, de 60 dias, em operações 
a descoberto com ações da Vale do Rio Doce, a preços 
que, com a tendência que se verificava no mercado acio
nário naquele final de fevereiro. implicaria num prejuízo 
para essa corretora, para essa empresa, que seria difícil 
avaliar mas, seguramente, da ordem de 80 milhões de 
cruzeiros ou mais, o que significaria cerca de 50% do pa
trimônio líqUido dessa empreSa. 

Segundo: que nos pregões do dia 5 a 1 I de março nas 
Bolsas de Valores do Rio e de São Paulo, essa Corretora 
Ney Carvalho, cujo Presidente é também o Presidente da 
Bolsa de yatoreg do Rio de Janeiro, operou vendendo lo
tes absolutaffiente extrãordinários. muitíssimo acima das 
mêdias observadas no días e meses anteriores, da Cia. 
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Vale do Rio Doce, por processos tais que terminaram 
configurando claramente uma intenção, uma manobra 
da derrubada de preços, à qual o mercado reagiu, ainda 
nos primeiros dias, dada a tendência altista que se; obser
vava, derrubada essa que acabou ocorrendo no dia 11, 
nesse pregão, tumultuado a que nos referimos. 

Com essa prática, essa Corr:etora, além de infringir 
dispositivos legais, além de agredir e desmoralizar o mer
cado, inflingiu pesadas perdas ao seu comitente que, no 
caso, era o Banco Central, perdas essas que também são 
dificilmente avaliáveis, mas que numa estimativa de or
dem de grandeza, poder-se-ia situar em torno de 200-m.i~ 
lhões de cruzeiros. 

Terceiro: os principais compradores dessas ações, cujo 
preço foi derrubado por manobras constatadas nas in
vestigações nesses pregões anormais, foi a própria Corre-
tora Ney Carvalho, através de suas coligadas subsi
diárias SMC e Refiam, isto ê, a Ney Carvalho como ven
dedora, como operadora, derrubou os preços, comprou 
ela mesma as ações a preços mais baixos e, com isso, -re
duziu sensivelmente os prejuizos catastróficos que teria, 
caso essas operações não ocorressem, reduzindo~os à 
custa de perdas enormes do Banco Central e, por conse
guinte, dinheiro público. 

Apesar de todas essas com;tatações, claramente confi
guradas nas investigações procedidas, as penalidades im
postas à Corretora, pelo que eu tenho conhecimento -
pode ser que eu esteja enganado - limitaram-se a uma 
pena de advertência resultante do julgamento. 

Gostaria que V. S• nos inform_assç: primeiro, qu~ pe
nalidades poderiam ter sido impostas, quais as outras pe
nas, quais as razões que determinaram a imposição de 
uma penalidade que, a nosso juízo - podemos estar 
equivocados - foi extremamente baixa e insignificante 
diante da gravidade do ocorrido, das constatações resul
tantes do próprio inquérito procedido, das próprias in
vestigações procedidas_ pela CVM. 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEIA- Nuerdade, 
foi feíta esta acusação- à Corretora, isto é, que ela teria 
deliberadamente derrubado o papel. Foi muito mais 
uma impressão trazida pelos -operadores, naquele dia, do 
que a constatação de um fato. 

É bom que se diga sempre que, em matêria de merca
do, devido à sua grande visibilidade, devido a seu grande 
interesse por parte dos operadores - e como há um 
componente muito importante de perdas e ganhos numa 
negociação de ações- do mercado_- sempre hã pessoas 
que saem ganhando. As pessoas que saem perdendo têm 
um reflexo condicionado à essa perda, um reflexo, incluM 
sive, emocionaL 

Foi muitO interessante notar, nesse processo da Vale 
do Rio Doce, nesse episódio todo, que a CVM investi
gou durante um bom espaço de tempo, dedicou grandes 
esforços para elucidação do processo, tivemos um pro
cesso de mais de 4 mil páginas, ouv~u-se mais de 30_ de
poentes, fez-se, inclusive, confrontos de depoimentos, le
vantamento de compradores etc., e chegou-se ã conclu
são de que muitas coisas que se diziam naquela época 
não foram confirmadas no próprio proceSso, nci próprio 
depoimento de muitas pessoas que diziam isto ou aquilo 
a respeito do fato, quando foram depor na CVM, inclu
sive, alegaram que não era bem assim, que era um pouco 
diferente. Isso é só pra lhe mostrar, nobre Senador ... 

O SR, ROBERTO SA TURNINO- E porque os fa
tos a que me referi, retirei-os das investigações que cons
tam do relatório. 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA -Apenas para 
chegar na questão da actJsação, naquela ocasião 
procedeu-se à elaborçaão de uma acusação, um processo 
criminal, sem ouvir as_ partres, só através de provas cir
cunstanciais, que levavam a crer, ao encarregado do_in* 
quérito, que, de fato, o corretor pudesse ter feito o que 
fez para se beneficiar: Mas, as provas trazidas aos autos, 
como V. Ex• bem conhece, afastaram toda:;~ as provas 
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circunstanciais; outras provas factuais desarmaram 
aquelas provas circunstanciais então existentes. 

Durante os pregões do dia 5 ao dia 11 até determinada 
época, as cotações da Vale do Rio Doce tiveram seu cur
so totalmente nOrmal, pOís não houve muita discrepân
cia de preços, se compararmos com outras ações de va
riações de preços - tivenlos vadações muitO mais acen
tuadas em outras ações ~ que, no caso especifico da 
Vale do Rio Doce, é claro que tínhamos um grande volu
me de ações; sempre, naturalmente, havendo maíoi' ofer
ta vai baixando o preço, mas até qUinze minutoS ou ril_eia 
hora antes -ãté-15 minutos para 1 hora-, os preçOs; si 
mantiveram numa flutuação dentro da lei da oferta e da 
procura. Não houve, a CVM não constatou nenhum 
dolo por parte do interffiediáiro" em querei efetiva:mente 
derrubar as ações, como -se diz, inclusiVe porQue os 
preços se mantiveram numa oscilação bastante razoãvel, 
face- a-o Volume negociado e as característiCas do merca
do rlaqueie tempo. 

O- inlportante é salientar que a Corretora, realmente 
como consta do inquérito, tinha posição a descoberto 
através ~e pessoas a elas ligadas, coligadas a ela, mas nós 
não -cOnstatamOs na CVM - claro que ela desCobriu 
uma parcela ínfinia, teria- oportunidade se existisse o do
iO, se-Cia tiveSse feito tudo"p"ara se benefiCi~u; se os ev~
tos fossem feitos para benefiCiar a ·si-meSmo, ela teria co
berto a sua posição de uma maneira mais substancial. 
Na verdade, tinha as oportunidades, tinha o volume, ti
Iiba o ven-dedor suficiente para cobrir a sua posição e 
-não o fez. Só uma peqU.Cna, fnfi'ma parcela, que ela, nas 
alegações, dis'se muito bem: não podia deixar de fazer, 
porque tinha um prazo para cobrir a minha posição, que 
se esgotaria brevemente -em abril -, porque o com
promisso dela e dessas empresas coligadas se encerrava 
em abril. Então, ela precisava se cobrir, em determinada 
época e não se utilizou disso; só uma ínfima parte, um 
percentual mínimo, nessas ações, nesse período da venda 
das ações da Vale do Rio Doce por parte_do Tesouro 
Nacional. .Seria, diante das provas apresentadas, diante 
das circunstâncias apresentadas ao -conhecimento do co
legiado da CVM, no momento de decidir, profundamen
te injusto - diria mesmo, que na:da mais importante do 

-Que a justiça - então, seria profundametne irijustó por 
parte do colegiado da CVM, se penalizasse a Corretora 
Ney Carvalho a título de conluio na operação ou a título 
de ter-se beneficiado na operação. Isto nós_ não tivemos, 
no exame acurado do processo, sob pena de cometer 
uma flagrante injustiça -de considerar essa Corretora 
como tendo feito tudo o que fez para se cobrir de po
sições no mercado futuro. 

Quanto às penas, se por acaso, para argumentar, fosse 
considerado que a Corretora teria criado _condições_ arti
ficiãis -de preço - coisa qUe não ficou éOnfiguiàOã- tio 
processo, por parte de ninguém, - mas se fosse, ê uma 
falta _grave e a penalidade poderia ir desde a suspensão 
do exercício do cargo ou da atividade em termos de ação 
finãnceirà até o-impedimento para operar no mercado. 
Mas isto só ocorre em casos de dolo, de falta grave na 
criação de condições artificiais- de preço. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Multas, também 
poderia ter sido impostas? 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA - Multas tam
bêm foi imposta ao Presidente da _Bolsa que, por coinci
dência, era o administrador da Corretorã; foi imposta 
um multa pecuniâria. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- E a Corretora e 
as empresas não foram? 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- A Corretora 
foi punida também com uma pena de advertência, o ·ad
miriístrador foi punido com uma pena pecuniária e as 
empresas, não, porque as empresas Coligadas agiram 
normalmente no mercado, compiando um parcela ínfi
ma, como não poderiam deixar de fazer. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. P.-.sidente, 
devo dizer que, pelo volume das informações que nos fo
ram enviadas e pelos óbvios tumultos dos dias que esta
mos vivendo, nã() tive a oportunidade de ler senão a me
ütde do volumQ!iO processo instaurado pela Comissão de 
Valores Mobiliários. Pela metade que li, essas consta* 
iações estavam flagrates, estavam patentes e a partici
pação da Corretora não teria sido tão ínfima assim, de 
vez que foi, de longe, a maior compradora-das ações nesM 
se dia do pregão, de vez que a própria estimativa de re
dução do prejuízo teria sido algo substancial de dezenas 
de milhões de cruzeiros. Mas, não tCnho condições de re
futar, de confirmar essa:s informações que constam da 
primeira parte que pude ler; gostaria de tempo para com
pleinentar a leitura e, posteriormente, ouvirmos out~a 
vez S. S• e, se necessário, o Presidente da Bolsa e Presi
dente da Corretora, Sr. Fernando Carvalho, porque 
acho que esse caso, pela dimensão-que teve e pelo rumor 
que provocou diante da opinião pública e da própria ins
tituição da Bolsa de Valores e do mercado de capitais em 
geral merece um esclarecimento cabal por parte desta 
Comissão. Foi, aliáS, um dos principais itens c)ue dCter
mina_ram a constituição desta CPI. 

- O SR. PRESID_ENTE (Tancredo Neves) --A ponde
ração de V. Ex• é totalmente procedente, 

Realmente, o volume de informações que a Comissão 
reCebeu, não só do Banco Central, como da Bolsa deVa
lores, é por demais complexo e exige um exame mais por
menorizado, mais refletido, mais ponderado; V. Ex•, é 
quem vai se entregar a esse trabalho, dirá à Corilissão no 
momento oportuno se satisfaz com o que está no proces
so ou se chamaremos novamente o nosso ilustre visitante 
de hoje ou outras entidades que estejam ligadas ao caso. 

O SR- JORGE HILÁRIO GOUVEA- Sr. Presiden
te, Sr. Senador, gostaria só de esclarecer que a Correto
ra, as coligadas à Corretora não foram as-que mais com
prou. A Corr\!f.ora foi a que mais vendeu, foi a interme
diária da venda; quanto à compra, não foi a maior com
pradora; no mercado à vista, ela não comprou sequer 
uma ação. Para complementar a minha resposta, Sr. Se
nador, Sr. Presidente, gostaria de passar a palavra ao Di
reter da CV M; para esclarecer melhor, porque tem os 
dados mais à mão a respeito do assunto. Sedá possíVel? 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- ConSulto 
ao_ nobre Relator se tem alguma objeção ao solicitado 
pelo ilustre visitante? (Pausa) 

O SR. RELATOR (José Lins) - Em absoluto, Sr. 
Presidente, o interesse do Relator é que o assunto fique 
mais o mais possível esclarecido. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao Sr. Antonio Milão Rodrigues Lima. 

O SR. ANTONIO MILÃO RODRIGUES LIMA
Queríamos apenás distinguir duas coisas: há dois perío
dos de compra e de venda. Hã um período em que a Cor
retora Nei Carvalho, que vai de 20 de janeiro a 27 de fe
vereiro, vendeu a descoberto, e um período que vai do 
dia 4 aQdja II, em que ela fez as vendas que foram consi
_deradas inusitadas. No período em que ela vendeu ades
coberto, ela ficou em descoberto em 29 milhões de ações 
da Cia. Vale d_o Rio Doce. As aquisições foram feitas em 
nome de REPLAN, 14 milhões e, em nome de SMC Dis
tribuidora, 14 milhões, e mais um milhão de ações em 
nome de Neide Souza Ribeiro, que também é um dos só
cios d_a_corretora Nei Carvalho. 

No período chamado critico- de 4 a 11- a Nei Car
valho cobriu~se, apenas em torno de 2 milhões de ações 
nesse período, sendo que no dia 1 O de março ela adqui
riu, no fufuro, um milhão de ações. No dia 11, comprou 
6 milhões e vendeu 4 milhões e 850 mil. Então, em torno 
de 2 milhões foi a posição ooberta nesse período. Os ou
tros 27 milhões foram cobertos nos dias subsequentes, 
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entre os dias 13 e 25 de março. Assim, parece-nos que 
não está caracterizado que houve uma cobertura excessi
va - por esses números que nós temos no processo -
mas apenas de 2 milhões de ações, num total de 29 mi
lhões. Nessa cobertura dos 29 milhões ou dos 27 restan
tes, a Corretora teve, efetivamente;--um prejufzo de 72 
milhões de cruzeiros. Esses são os números que nós te
mos e são, efetivamente, pequenos; ê peQUena· à parte 
efetivamente coberta nesse período. E ela comprou sem
pre no mercado futuro, cobriu-se nessa posição do mer
cado futuro, perdendo na REPLAN 52 milhões e, na 
SMC, em torno de 20 milhões de cruzeirOs: Ela fez a re
composição de capital nessas duas subsidiãrias e é evi
dente que houve uma perda relativamente, grande no 
caso específico. Então, ela não se cobriu é bom que real
mente fique caracterizado - nesse periodo de 4 .a 5; ela 
se cobriu, efetivamente, quando os preços conieçaram 
realmente a crescer. E os Srs. sabem que entre os .dias 12 
e 25, os preços saíram do patamar inferior de 4 cruzeiros 
e 50 ... 

O SR. ROBERtO SA TURNINO ...:.·Que linha 'sidõ 
estabeleci® por ela, 

O SR. ANTONIO MILÃO RODRIGUES LIMA -
Que teria sido o patamar mínimo vendido e o preço esta
belecido pelo Banco Centrai para a realizaÇão dessaS 
vendas, para até 7 cruzeiros -e 65 centavos, quando ci:la 
cobriu a sua última posição. · · 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- O segun
do interpelante é o nosso eminente colega Jutahy Maga
lhães, a quem concedo a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr:Presidente, la
mento profundamente não ter podido acompanhar o de
poimento e nem os debates, porque estava presidindo a 
sessão do Congresso Nacional que somente agora termi
nou. Mas, como desejava aproveitar a oportunidade 
para fazer algumas indagaçõeS, começaria a indagar 
sobre o problema da Vale do Rio Doce, do chamado 
••caso Vale". A impressão que existe, mas também não 
tive oportunidade de ler o material qúe foi enviado aqui 
para a CPI, estou me baseando apenas em algumas fai
xas de recortes de jornais que tenho hábito de _fazer, mas 
tenho a impressão de que foi mais do que compi-Ovada -
já, pelo menos por decisões do Tribunal Federal de Re
cursos e pelo Supremo Tribunal, quanto ao aspecto da 
legalidade, de que não houve nada de reprovável por de
cisões já passadas em julgado. 

Então, ficaria ápenas a dúvida a respeito de pOssíVeis 
prejuízos ou não e de erros na execução da ordem dada 
pelo Banco Central e executada por uma Corretora. 

Fala-se no problema dos últimos 15 minutos do pre
gão do dia 11, que no dia 12, teria havido por parte das 
Bolsas de Valores de São Paulo e de Minas Gerais, le
vantamento dos trabalhos com proibiçã.o de pregão das 
ações da Vale do Rio Doce~ ~e não me engano, e de que 
alguma 'determinada ordem para essas Bolsas teria feito 
com que os trabalhos fossem reiniciados. Aí, criticou-se 
o fato de que teria havido uma determinação por parte 
do Banco Central, que não Seria o ór8;ão competente 
para dar essa ordem. V. Ex' poderia explicar algo a esse 
respeito? Quem deu a ordem? 

O SR.JORGE HILÁRIO GOUVEA- Na sua ausên
cia, essa pergunta jâ havia sido respondida. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Lamento. 

O SR. JORGEHILÁRIO GOUVEA- !\muito imC. 
portante repisar mais uma vez que não houve abCrtura 
rlo pregão da Vale_ do Rio Doce no dia sC:~uintC _ao dia 
11, ou seja, no dia 12. E foi a CVM, sabedora de que não 
haveria mais venda de grandes lotes naquele dia, que de
terminou à Bolsa de São Paulo que reabrisse o pregão. 

N~o houve por parte de nenhuma das Bolsas, no dia do 
tumulto, nenhuma providência para a suspensão do pre
gão. 

O SR. lUTAHY MAGALHÃES- Desculpe-me se 
eu fizer perguntas que haviam sido feitas porque, como 
disse, não pude acompanhar os trabalhos por motivos 
-alheios à minha vontade. 

Mas a respeito de problema de possíveis prejuízos, eu 
me baseio em jornal da minha terra, da Bahia, que traz 
uma decl~ra~ão de 9u11, "as ações da Vale v~p.didas por 
Galvêas dão 13 vezes mais Iocros". Então, declara que a 
Vale do Rio Doce teria tido um prejuizo de 13 vezes o 
valor da ação:_ Eu gostaria que V. Ex' também determi
nasse- isso foi-deste ano; portanto, não foi na época do 
pr_e~o, mas em relação aos pr~s -deste ano - portan
to, - -gôstaria que V. Ex• explicasse se isso realmente 
õ-Cõrre, se a Vale do Rio-Doce com o aumento do valor 
das ações, Se as mesmas hoje estão 13 vezes acima do va
lor da venda feita pela caução da Vale do Rio Doce, 

Ó SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- Senador, su .. 
pergunta é muito pertinente. Eu, como Presidente da 
CVM, não sou analista de mercado e era antes da Presi
dência_ da CVM, modesto advogado, e nunca pretendi 
ser analista de mercado. 

Mas, rendo aqui minhas homenagens à essa profissã.o 
tão dificil que·e fazer anâlise de mercado e avaliar preç9 
de- il.Çôés mi venda ein Bolsa de V alares. 

Veja, Sr. Senador que, em fevereiro de 1980~ o preço 
médio da ação era Cr$ 4,34; haviam analistas de investi
mentos que diziam que essa ação ia chegar a uma co
tação_deCrS 20,00 no final do ano; haviam outros que a~ 
Chavam que não, que o preço seria diferente. Houve mui
ta oscilação dos preços e, na_ verdade, aqueles que acha
Vam que-a ação ia subir desesperadamente, chegar até 
CrS 20,00, devem ter ficado um pouco frustrados por
que, ·n.õ mês de ouiubfo~ a áÇão continuava a Cr$ 4,50. 
IsSo, e_m terrilciS iiOitlinais, seni" faiàr na inflação, quer di
zer, em novembro o preço estava muito abaixo do preço 
médio_ de fevereiro, como estava muito abaixo do preço 
de março. - -

Houve, de fato, ulna -dCpressão muito grande em todas 
as ações, ínclusive da Vale do Rio -Doce e neste mês mes~ 
mo~- eStarrios no mês de maio-::._, a ação da Vale do RiO 
DOce jã foi cotada a CrS 5,00 e a CrS 6,20. 

Realmente, nessa questão de fixação de preços de ven
da, de negociação ou de anâlise de investimentos, rendo 
nih1biúi homenagens aos analistas de mercado que_ têm 
u·ma hercúiea missãO de tentar avaliar o melhor preço de 
determinada ação. 

Sendo V. Ex•, o mais específico na sua pergunta, pre
tendo ser mais o específico paSs-ivei na ininha respOStã: 
na verdade, as ações da V ale do Rio Doce estão hOje 
Iii.uito abaixo do preço vendido naquela época pelo Bna
co Central. 

-o SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nilo sei se V. S• 
já foi indagado para um ponto -que considerei, na época, 
e, pelos recortes que tenho aqui, muito importante: de 
que-feriá havido~ na venda das ações, uma preocupação 
da corretora de forçar a baixa do preço para cobrir o 
pl-ejuízo e o coinpromisso que teve de adquirir e revender 
posteriormente, num mercado futuro, ações da V ale do 
Rio D_oce que estavam a descoberto. 

Gostria que V. S• respondesse, se essa pergunta ainda 
não tiver sido feita. 

0 SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- Essa pergun
ta foí feita e a rCS"põsf3 amplamente debatida. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -: Então, vaniós 
l'ãssar a outro assunto, porque o caso Vale, estou vendo 
que jã foi bastante debatido hoje na minha ausência. 
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Mas, tenho um assunto que é outro problema, não 
tem nada a ver com a Vale-do Rio Doce, 

Sr:-Pre.Sidente, compareci a um debate na televisão da 
minha terra e uma das indagações que me fizeram foi de 
que havia uma determinada pessoa que estava recebendo 
uma acusação, sendo processada e condenada e, no en
tanto, o Tieppo estava solto - o falo aqui no Tieppo, 
porque na época era o caso que estava em destaque- e 
qual seria minha opinião a respeito do assunto. 

Declarei que, no meu entendimento, também esses res
ponsáveis pelos estouros financeiros deveriam responder 
criminalmente, embora considerassem que aqueles que 
infringiss_em outras Ids, também deveriam fazê-Ío da
mesma forma. 

Fiz Um prõnUncíaiD.COtõ ao che&ar aqui ao Senad.ó, no 
!iUal tratei sobre_e_sse assunto. Vou me permitir ler uma 
parte, até UJl1 pouquinho longa, a respeito de um deter
minado problema_ que levantei, que diz respeito à Comis-
são de Valores Mobiliários. -

Dizia cu, Daqueli época: 

A esta altura vale indagar porque somente foi a
Plicada pena de advertência ao Fundo Fiscal Mais
sonave de Investimentos que, segundo a Comissão 
de Valores Mobiliârios, manipulou, artificialmente, 
ações da Indústria Nossa Senhora da Aparecida 
S/A1 

Seguhdo as conclusões do relator do inquérito, 
Sr: Francisco Roberto André Gros, a operação arti
fiCial provocou uma valorização repentina das ações 
daquela indÍistria, di ordem de quarenta e sete por 
cento, numa época em que o mercado, em geral, se 
apresentava em baixa. 

Acrescenta aquele documento que os responsá
veis não apresentaram provas ou explicações capa
zes de elidir a ilicitude das operações, afirmando, 
textU:alnlente, que a manobra se traduziu em preju[
zo para o mercado e "para os terceiros investidores 
que,- iludidos com o ardil, teriam adquirido cotas 
dos mentionados fundos". 

Prossegue o relatório salientando que a responsa
bilidade dos administradores ficou comprovada pe
las ordens .. dadas às corretoras para a execução das 
operações írregulares", concluindo, diante das pro
vas insofiSmãVe"iSCOnstantes do inQuérito, por pedir 
a punição dos ã.dminiStradores que fizeram a "troca 
de chumbo". 

Trata-se de um tiPo- de ação iliçita que não pode 
ser singular, coino o roubo-ou o furto por vezes mas 
eXige, neCeSSariamente, um parCeiro. Este existiu, 
mas a Comissão Oe Valores Mobiliârios, até agora, 
não revelou seu nome, 

Por quê? 
Não terá sido ele tão responsâvel quanto a Mais

sonave de Investimentos'? 
É ~bastante crível a existência de falha na legis~ 

lação. Mas as leis se fazem para ser provadas na 
prãtica. Se hâ uma omissão 1Cga1 punitiva, que ela 
seja sanada, modificando-se a legislação em vigor. 
Não é possível que os investidores sejam ludibriados 
por 3.ções ílícitas e os responsáveis sofram uma sim
ples pena de advertência, nem ao menos uma sanção 
pecuniãríã, quando exigível a Pena privativa da li
berdade, justamente dada a grayidade do delito. 

V. S• poderia explicar-me esse problema? 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- !\uma boa o
portunidade que V. Ex~ me dã para explicar o processo 
punitivo da CVM e a filosofia que ela imprime na apli
cação de penalidades e do processo administrativo, prin
cipalmente, dando oportunidade para o sagrado direito 
de defesa. 

A CVM constatou que no fiai- e o mercado todo sa· 
bia, durante determinada época, que era uma prâtica de 
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mercado - do~ exercíci.os, alguns fundos fiscais, -tOdos 
não, não vamos generalizar, mas alguns administradores 
de fundos fiscais - e quando falamos administradores 
não é a pessoa física administrador, é o Banco de Investi
mento encarregado da extração do fundo fiscal - que, 
no intuito de valorizar as suas cotas, criavam condições 
artificiais de preços, através da ~·troca_ de __ chumbo. Isto 
que se diz no mercado, isto é: "Eu compro a sua ação, 
Você me vende a sua ação, a um preço administrado por 
eles mesmos". _ 
~uma prática lesiva à confiabilidade do mercado, mas 

que não acarreta um ganho desmesurado para o admik 
nistrador do fundo; é uma infração muito mais à cõnfia
bilidade e à eficiência dQ _mercado, do que um delito de 
resultado pecuníãriõ altamente importante para o admi~ 
nístrador do fundo. 

A CVM resolveu atacar de rijo essas práticas e em to~ 
dos os casos em que ela apurou- se não me engano, fo~ 
ram 5 ou 6 bancos administradores de fundos de investi~ 
mentos - aplicou a penalidade mãxi~a p~uniãrla pi-e
vista em lei, que é de SOO OR'I:'Ns. 

Neste caso específico que o·-sen:ador menci9nou ...:.. 
como a todos nós, a gradação da pena tem que corres
ponder ao delito - no caso desse ijancp, comparado 
com os outros, foi só rima ação que teve uma criação ar
tificíal de preço, uma só ação. Em segundo lugar, o con
luio que houve foi feito _com um Banco, quer dizer uma 
troca de chumbo com um bancQ que já havia sido puni-
do pela CVM na mesma época, pelo mesmo ilfcito e de 
uma forma muito m_ais gradual, muito maior - -500 
ORTNs- porque naquele caso, esta ação era uma ação 
de uma carteira maior do outro banco de investimentos. 
E não seriajuridicã.mente possível penalizar o outro_ ban
co duas vezes pelo mesmo fato. Por isso ele não foi puni
do. E o outro que foi punido com advert~ncia, perto dos 
outros casos, ocorridos na mesma época, não poderia le
var a mesma pena. 

Então não seria críVel que nós fixássemoS uma- pena 
pecuniária para um delito menor do que outro:> adminis
tradores de fundos tinham feito na mesma época, com 
muito ~aior gravidiide e que levaram a pena máxima pe
cuniária pie-vista em lei. 

Quero, nesta oportunidade, dizer que essa prática de 
•~troca de chumbo," pelas punições aplicadas pelo CVM, 
pela divulgação do resultado através do Di,ri() Oficial, 
como a CVM sempre, faz em todas as suas decisões, o 
efeito demonstrativo dessas punições -porque é muito 
mais -importante- o ·efeito-demonstrativo para efeito de 
confiabilidade do mercado em geral, do que o agrava
mento da penalidade - devido a essa circunstância da 
divulgação da penalidade e a ressonância, o reflexo que 
teve disso ~o mercado, não tivemos apesar de toda a fis
calização feita. nenhum outro caso de .. troca de chum
bo" de nosso conheciroeoto no mercado. Ficamos satis
feitos que a ação feita pela CVM na punição desses ca
sos, teve um efeito multiplicador muito grande, uma lon
ga prãtica de mercado não é mais adotada nesse próprio 
mercado, resguardando a propriedade do mesmo. Não 
sei se respondi a sua pergunta ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• respondeu a 
pergunta embota eu tenha um pensamento um pouco di
vergente a respeito das medidas que se fazem necessárias. 

Acho_que V. Sf-cçnsegl!i~, com as medidas tomadas, 
talvez sanar o mercado e evitar a repetiÇão dCsses!atos. 
Isso jã seria altamente ~ouvável. 

Mas tenho estado com uma -idéia fixa de Que a te&is
lação deveria ser modificada para punir, exemplarmente, 
aqueles que es.tão ludibriando os pequenos investidores 
porque, neste caso, por exemplo, não apenas aumentou 
o volume de 47% do valor daquela ação, aumentando 
ficticiamenfe o seu balanço -. porque acho que a idéia 
era aumentar o valar da sua carteira de ações - mas, 
também, provocando investimentós de pequenos investi
dores que, enganados com aquela alta, achavam que as 
ações estavam realmente valorizando normalmente. En~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

tão, co~O diz o próprio relatório, houve prejtifzos de ter-
ceiros. · 

Nesses casos é que eu acho que a legislação deveria ser 
mais rigorosa e, talvez exagerando, eu digo muito que es
tã na hora de Õós trazermos os colarinhos brancos para 
também responder em perante a lei. Infelizmente isso 
não é Um à ptática·normal e, por isso é que logo após esse 
pronunciamento, o Deputado Nilson Gibson apresentou 
um projeto na Câmara modificando a legislação, aumen~ 
tando o Poder do Executi_vo de punir aqueles que come
terem esses delitos. O projeto eslá em minhas mãos para 
também- estudá-lo e ver se é preciso apresentar alguma 
emenda a esse respeito. __ 

A finalidade da indagação foi para ter wha infor~ 
mação ficial de como funcionou esse problema e a expo-
sição de V. S• mostra o que dentro da legislação poderia 
ser feitO; também deVe hª ver gradação da punição; Ia~ 
mento que seja tão baixa mas dentro das normas legais 
vigentes, V. S'- agiu dentro daquilo que a lei diz. 

A-gradeço a informação de V. S• e espero no futuro, 
conforme disse ao Dr. LonS:onf ontem, que essa legis
lação seja modificada para poder punir melhor aqueles 
que--cometem e1;ses crimes. 

O SR. PRESIDENTJ? (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao ·nobre Relator, Senador JoSé LinS. 

O SR. R05ERTO SATURNINO -Sr. Presi4ente, 
se o Relator me permitisse, eu g~starí~. porqu"e Joçalizei 
aqui uma informação, de fazer uma últirri.a lii.dagação. 

- O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Tem a p_a
lavra V. Ex•. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO- Localizei aqui a 
informação-de que naquele mesmo dia do pregão tUmul
tuado, depois dos preços rebaixado:>, a Ney Carvalho 
r~deu à própria SMC- qUe é própria Ney CarvalhQ_
no mercado futuro, exatamente6 milhões e810 mil ações 
da Vale dO Rio Doce, o que significa cerca-de metade das 
ações vendidas no mercado futuro naquele: dia, o que de
nota uma participação, não íntima mas, ao contrário, 
muito expressiva das operações naquele dia. 

Isso parece-me em contradição com a afirmação de 
que essa participação teria sido ínfima. 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEIA - Desculpe. 
Senador, mas essa operação que V. Ex• estã mencionan
do é uma operação de day trade, ou seja, operação feíta 
no mesmo dia de venda e de compra. Ela fez uma ope
ração de venda, mas também fez operações de compra. 
Ela fez operações de compra e venda num mesmo dia, 0 

ch?m_ado da_y_ trade e, então, o saldo foi ínfimo eni re
lação às negociações totais do· dia. 

O SR. PRESJDENTE (Tancredo Neves)- Con~o 
a p-alavra ao nobre senador José Lins. -

OSR~ RELATOR (José Lins) -:Sr. Presidente e Srs. 
membros da Comissão, o Dr. Jorge Hilârio Gouveia 
Vieíra, advogado no Rio de Janeiro, ex:-Diretor do Insti
tuto dos Advpgados Brasileiros, ex-membro do I~> Con
selhO de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Pro
fessor de Direito Comercial e ex-Diretor da FacUldade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Jãneiro, com este currículo participou, também, dos tra~ 
balhos da elaboração da Lei das Sociedades por Ações. 
_.t, portanto, um homem que tem excepcionais creden.: 
dais para bem informar esta Comissão, njQ_bastasse, é 
"claro, a sua posiçãO de hoje, Presidente da CVM. 

Por outro lado, Sr. Presidente, é fora de dúvida que o 
volume de informações prestadas pelo setor público: da
dos da Caixa Econômica Federal, do_ Banco Central, do 
Ministério da Fazenda, da Gomi_s_sã.Q_ó!!-Yaiores-Mobi
liãrios, da Bolsa de Valores, são fart~me~te post~~ à ;liS~ 
posição da Comissão. E são tantQ&. que eu diria que real
mente não ê fácil nos apercebermos do verdadeiro signi
ficado do seu conjunto e,_ nesse ponto, o nobre Senador 
Ro~erto Saturnino tem inteira e total razãO. 
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Eu mesmo, ao iniCíar a leitura desses documentos, tive 
uma -impressão--diferente daquela a que cheguei na leitu
ra final de todo esse material. O caso da Vale do Rio Do
ce, parece-me hoje, a mim pelo menos, extremamente 
claro. E, por uma questão de didática, gostaria de co
mentar ou de fazer algumas perguntas ao Dr. Hilário, de 
um modo sistemâtico que talvez não exija um desenvol
vimento muito grande das respostas, mas gostaria de ter 
uma informação segura, precisa, não digo tipo "sim~ 
não", mas que facilitasse a percepção geral do problema 
nas suas diversas fases. Nesse problema. Sr. Presidente. 
estão envolvidos: primeiro,-um vendedor das ações da 
Vale do Rio DoCe, no caso, o proprietário das ações, o 
Governo Federal e essas ações foram vendidas através. 
não daquela lei que diz que .. a União não pode alienar os 
seus bens", mas através de uma legislação especial. 

A primeíra pergUnta que eu diria ao Dr. Hilãrio, é se o 
vendedor tínha realmente competência para fazer essa 
venda e se essa competência, mesmo depois do fato, foi 
reconhecida pelo Tribunal de Justiça. Inclusive a pergun~ 
ta se esconde à natureza da operação feita: se o vendedor 
tinha autoiliãção legal para vender; e se esta v a submeti
do _à alguma limitação quanto ao volume. Esta a primei-
ra pergunta que faca ao Dr. Hilãrio. -

- - -
O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEIA - Senador, 

não resta _dúvida: que o póQer e a faculdade do Tesouro 
Nacional em vender as ações é inconteste. Ninguém 
mais, hoje em dia, contesta o poder do Tesouro Nacio
nal, através do Banco Central, de vender as ações. Isso 
foi arialisado pelo Poder Judiciârio, foi analisado a níye_l 
administrativo e iião resta nenhuma sombra de dúvida 
de que é uma faculdade legal .que pode ser exercida pelo 
Tesouró_Naci0i121 e o Banco Central. Gostaria, Sr. Sena
doi-, se p·ossfVel, se V. Exf- me permitir, de resumir rapi
damente o ·que fOi o processo de averiguação da CVM 
nesse chamado "CasO da Vale do Rio Doce". 

O que nós, na CVM, tentamos descobrir, ou examina
mos e decidimàs sobre o que? São 5 itens. Pdmeíro: 

"~ da competência da CVM, em vista do rela
tório de inquérito, das razões de defesa apresenta
dos e das inforinaçõ.:s prestadas pelo Banco Cen
tral, verificar se os servidores do Banco central do 
Brasil, ao venderem aquela quantidade de ações vio
laram o artigo 19 da Lei n~> 6.385, sobre regis~ro de 
instituição de emissão." · 

Foi muito dito nesta Casa, no Congresso Nacional, da 
necessidade do registro prévio na CVM. Esta tese foi to
talmente descartada, não s6_ pela CVM, mas também 
pelo Pode~: Judiciário, de que não houve violação do ar
tigo 19 da Lei n~> 6.185, isto é, não ~ necessãrio o registto 
prévio na CVM. ~ 

Segundo: 

"Se a venda foi realizada com infraçãQàs normas 
votadas pelas Bolsas de Valores, em cumprimento a 

- Carta-cirCular 303; em caso afirmatiVo, qUais os res: 
pensáveis- pOr-essa inflação." 

Realmente houve violação da 303, foi apurada essa 
víolação e, como os destinatârios dessa Carta-circular 
303 são os intermediãrio_s do mercado,_ a responsabilida
de pela observância da Carta-circular 303 compete, úni
ca e exclusivamente, aos intermediários e à Bolsa deVa
lores. 

Terceiro: 

"A venda foi realizada_ com o propósito da Corre
tora ou dos servidor~ do :Banco Central do Br~sil, 
de criarem condições- artíficiais de demanda, oferta 
ou preço :oe açÕes?" 

Não, -n~Ohouve dolo, não houve o intuito de, segundo 
todos os do.currieiltos, testeMunhos e todos os fatos apre-
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ciados pela CVM, nada poderia levar a CVM a decidir 
que houve por parte da Corretora ou por parte ~o Ba~_co 
Central, o intuito de criar condições artificiais de deman
da, oferta ou preço de ações. 

Quat::to: 

"Examinamos se as Condições erri que foram- ven:. 
didas ações no final do pregão do dia 11, caracteri
zam infraÇão às rioi-mas e práticas das Bolsas deVa
lores. Em caso afirmativo, quais os responsáveiS por 
essa infração?" - -

VerificamOs que-houVe~-ieãJmente, no final di). pregão,_ 
infrações às normas e p-rátiCas- de mercado -e, Portanto, 
punimos aqueles infrato"fes- qUtdõranl à Corretora e Õ 
seu operador. 

Quinto: 

"Se houve vazamento no mercado, de informação 
da venda de ações pelo Banco Central do Brasil, em 
condições a permitir qUe- Os investidores do mercado 
tenham negociado na posse de uma ação privilegia~ 
da". 

Como os srs. Senadores têm conhecimento dos docu
mentos apresentados pela CVM, examinamos exaustiva
mente o perfil de cada um dos investidores que adquiri
ram ações da Vale do Rio Doce no pregão do dia 11, es
pecificamente aqueles que compraram mais volumes a 
preço de 4,50 e Chegamos à conclusão de que absoluta
mente não houve o menor indício de vazamento da in
formação com respeito ao preço pré-ffxadõ: 

Digo e repito que esses_5 itens foram objeto de investi
gação da CVM. Foi um trabalho do qual muito me orgu
lho, não porque eu o tenha elãborado, uma vez-que o foi 
equipe da CVM: cansei-me de sair da CVM às I I horas 
da noite e os funcionários dli CVM estavam trabalhando 
na pesquisa de to-dos esses elementos necessários para a 
apuração da verdade. Foi um traba1ho, no meu ponto_ de 
vista, da maior profundidade,· examinamos tÕdos os as
pectos da questão, levantamos todos os ângulos de acu
sações e chegamos à conclusão que chegamos punindo a
quele que nós achávamos que, por justiÇa, deveria ser 
punido. 

Se for do interesse do Senado Federa1, diria- que a 
CVM está, como sempre, à disposição dos membros des
ta Casa para prestar mais informações, além daquelas 
que estão em todo esse dossiê que mandamoS à esta Co
missão. Mas levando em consideração tambêm que a 
CVM, ao julgar o processo, levou em consideração todos 
aqueles elementos que tinha à sua disposição. E foi aí 
que ela tentou fazer justiça: aliás, decisão da CVM e!lta, 
que foi inquinada de ilegal por parte do apenado, tanto 
da Corretora quanto do Presidente dã Bolsa, que recor
reram à Justiça Federal tendo esta reconhecido ajustiÇa 
da penalidade imposta ao intermediãrio. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, acho 
que o Dr. Hilário já ilvaiiçOu em algumas respostas às 
questões que eu ia levan-tar, mas a fim de facilitar o escla
reciemnto do problema, que me parece bastante comple
xo, o primeiro personagem, portanto, que comparece 
nesta questão ê realmente o vendedor. O vendedor, se
gundo as informações e os documentos, era realmente 
hábil para fazer a venda- e, segundo S. g, confirma, em 
duas ações- uma popular e outra de mandado de segu~ 
rança da Ney Carvalho -, tanto o Tribunal Federal de 
Recursos, como o Tribunal de Justiça, reconheceram 
que a venda procedida pelo setor público não sofreu 
qualquer laivo de irregularidade. Inclusive, quanto ao 
volume que, volume, se não me engano- gostaria de ter 
a confirmação do Dr. Hilário de Gouveia, se ê que é 
possível fazê-la agora-, quanto representou em percen
tual o volume total vendido desde o dia 5 atê o dia 11, 
sobre o volume de ações da V ale do Rio Doce? 
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O SR. JORGE HILÂRIO GOUVEA- O percentual 
das acões vendidas- são pouco.mais de 150 milhões de 
acõés -,em reiação-à Carteira do TesoUro "Nacional das 
ações- da Vale do Rio Doce, é uina parcela ínfima. Não 
tenhO o número-na-cabe-ça, mas a·cartefril do-:Tesoúro 
Nacional d<ts __ ações da Vale do Rio Doce ê muitíssimo 
superior aos -150 milhões -de ações vendidas no período. 

-O SR. RELATOR (José Lins)-Estou informado de 
que eSse volume representaria cer~ de 1,62% do total 
dessas aÇÕes. Mas, é realmente 1.1ma quantidade ínfima, 
v.-s' confirma. 

Neste caso, passaríamos a analisar a posição do segun
do personagem que comparece a esse problema, que é a 
Corretora. A Corretora poderia ter executado uma or
deni--irrada do vendedor e, nesse caso, poderia ter in
fluenciado um preço ou trazido o preço dos papéis a um 
nível-inferi-or ao limite ofertadO pelo vendedor, poderia 
ter burlado as normas da própria Bolsa ou da CVM, po
deria ter provocado com isso, prejuízOs ao vendedor das 
ações e poderia ter manipulado o mercado em seu be

-neficío. V. s~ já deu informaç-ões completas a respeito d-e 

todos esses itens. Quanto às normas, houve o inquérito 
que abrangeu, evidentemente, a análise do procedimento 
normativo, da verificação da observância das normas da 
B_otsa e da CVM; o_ problema dos preços também foi 
analisado; o problema do prejuízo, se não me engano, foi 
levantado pelo nobre Senador Jutahy .Magalhães e, 
quanto à manipulação do mercado em beneficio próprio, 
foi objeto da inquirição do emfnente Senador Roberto 
SatUrnino e Y. S• já deu alguma informação sobre isso. 

Mas, em to~no desse problema, isto é, da posição da 
CorretOra nessa questão toda que tanto tumulto causou, 
houve um inquérito procedido a nível da Bolsa e da 
CVM, e houve um recurso interposto pela Corretora a 
nível do Tribunal. Qu~l_é o resumo dess~s providências e 
qual o resultado do inquérito e do recurso interposto no 
Tribunal? 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- A CVM pu
niu a COrretora e o seu operador, por infringência à nor
mas e práticas do _mercado, cqnsubstanciados na Carta
Cii-Cular 203 e nas normas da própria Bolsa a respeito do 
assunto. 

Friso que, anteriormente, a Bolsa jã tinha punido ou
tro íntérmf:diáriO por infringência à essa mesma Carta~ 
circular 203. A própria Bolsa, no seu inquérito, disse que 
h.avia a infringência óa 303, mas deixou de punir o inter
mediãrio. A CVM, examinandp todas as circun_s!âncias 
do caso;- beiiJ ComQ _ todPS os ângulos: responsabilidade 
do vendedor, intermediário e comPrador, chegou à con
clusão que de fato havia ocorrido tão-somente, face aos 
5 it-enS levantados, a infringência da Carta~circular 203 
que, para a confiabilidade do mercado, é da maior im
portância que ela S'eja respeitada, como a própria BOlsa 
jâ o tem feito desde esse episódio, com muito mais rigor 
n() seu -poder de auto-regulação. 

Desde o ano passado, nós já tivemos mais de 30 ou 50 
casos de cumprimento específico de venda de grandes lo
tes, atravês do mecanismo de leilão especial. E, por causa 
desses fatos, a CVM p~niu o intermediário, puniu o Pre
sidente da Bolsa, a Corretora, e o seu operador. A deci
são da CVM foi- co-ntestada em juízo, na Justiça Federal, 
através de mandado de segurança e o Juiz, entrando no 
mêrito da questão, disse que realmente o intermediãrio, 
a Corretora, tinha infrigido a Carta-circular 203 da 
CVM e que a ela era dirigido, dando, então, razão à 
CVM- na sua decisãO ·considerando legal a penalidade 
imposta à Corretora. 
_ No que se refeie ao poder do Governo vender, jã tra~ 

tãmos desse assunto. A CVM tratou mais da forma de 
venda do que do poder propriamente dito de o Estado 
vender as ações, porque isto é incontestável por todos. 
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- CfSR: jtJTAHY MAGALHÃES- Por intermêdio 
de V. Ex~. Senador José Lins, eu poderia pedir_ uma in~ 
formação adicional a respeito da proposta'? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Se a Presidência me 
permite, terei o maior prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- V. Ex' po .. 
derâ fazê-lo até diretamente, que o Relator não_ vai se 
sentir constrangido, ... 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- Pelo contrãrio. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Obrigado. Gos
taria apenas de saber se as ações vendidas foram ordi
nãrias ou preferenciais. 

O "SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- Pr-eferenciais. 

O SR. JOS.b LINS- Gostaria que V. S• nos explicas~ 
se qual foi realmente a norma infr~ngida, no caso da 203. 
Qual o conteúdo dessa exigência normativa'? 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVEA- A norma visa 
assegurar a todo investidor, um co_nh~imento eqüâ_nime 
sobre_ vendas d~ grande lote, porque toda venda de gran
de lote de ações por parte de um investidor, altera as 
condições de mercado. Então, é necessário que o iOter
mediário, quando verificar que se trata de um grande lo
te, isto é, uma negociação a nível superior à média dos 
últimos pregões, que comunique Ã Bolsa o seu àesejo de 
vender um grande lote de ações e que se proce_da, então, 
ao mecanismo do l'eilão especial, para que todos os in
vestidores estejam aptos a decidir por compra, venda ou 
permanecer com as ações que vão ser objetos do leitão 
especial. 

É um mecanismo utilizado para que as forças compra
doras convirjam com as forças vendedoras no momento 
da venda de grandes lotes. 

Daí a necessidade dessa regulação por parte das Bol
sas de Valores, que a fizeram, a prática desses leilões es~ 
pedais tem- Sido adotados COm bastante freqUência, sen
do de ressaltar qu_e esta norma, este ato administrativo 
do CVM é dirigido ao intermediário porque só ele pode 
ter sensibilidade para saber quando há um volume subs
tancialmente superior à média dos últimos pregões. Se, 
por acaso, esta norma fosse aplicada ao investidor em 
geral,- por isso a CVM a fez, só direcionando-a aos in
termediários, que são os especialistas ó.o assunto, que 
têm sensibilidade para o que ê um grande lote, o que é 
um volume sensivelmente superior à média dos últimos 
pregões~ Se a CVM não tivesse tomado essa providência 
de endereçar a norma somente aos intermediários, receio 
que o mercado não funcionasse com eficiência, porque o 
investidor jamais saberia -o que é venda de grande lote e o 
que é média sensivelmente superior aos últimos pregões. 

Então, ê uma norma específica para os intermediários, 
pois somente eles têm a sensibilidade de absorvê-.la; esta 
norma só tem penetração no meio dos intermediários e 
não do investidor. Uma coisa importante de ressaltar é 
que a CVM entende a nível de investidor, todos os inves
tidores são iguais, seja o setor público, seja o privado. 
Esta r~gra para o intermediário, aplica-se a todos os cor
retores, mas os c_orretores são os responsáveis para de
tectar, juntamente com as Bolsas, quando há uma venda 
de grande lote. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. S• analisou o 
Problema também do ponto de vista do vendedor, ou se
ja, do Banco Central, Ministério da Fazenda. A norma 
foi infririgida pela Corretora e a ela competia essa obser
vânCia; nunca, portanto, ao vendedor. 

Desde que houve, de qualquer modo, alguma anorma
lidade no pregão, sobretudo do dia li, naturalmente 
competiria: ao- terceiro personagem presente no proble
ma, que seria a prÓpria.Bolsa de Valores, analisar a ques~ 
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tão e providenciar para que o mercado voltasse à sua 
normalidade. 

~sabido que, em funçã~ do. tumulto que se estabele
ceu naquele dia, as Bols.as de Valores de São Paulo e de 
Belo Horizonte reagiram, inclusive fechando w; suas por- · 
tas. 

A pergunta ê se essa informação é correta e, sendo cor
reta, se houve uma reabertura imediatamente posterior 
imposta pelo próprio Banco Central? 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVBA- As acões da 
Vale do Rio ,Doce foram suspensas no dia seguinte ao 
dia 11, quando não havia mais motivo para tanto, por
que não haveria a presença de urn investidor, de uma 
Corretora vendendo grandes lotes de ações. 

Não houve suspensão durante o pregão do dia 11, as 
Bolsas não fizeram nada, só acompanharam o pregão e, 
no dia seguinte, a Bolsa de São Paulo efetivamente sus
pendeu a negociação das ações da Vale do Rio Doce e a 
CVM determinou a reabertura d() programa com as . 
ações da Vale esclarecendo, inc~usive, à Bolsa de São 
Paulo, que não haveria ~ais razões para a suspensão naM 
quele dia, porque estava esclarecido quem era o comitenM 
te e o mesmo não iri_a vendei fuãis gra:ndes lotes daquelas 
ações. 

O Banco Cen_tral não enviou tel~. não determinou à 
Bolsa nenhuma medida e essa providência foi tomada; 
como lhe competia, pela CVM e o pregão no dia 12 foi 
absolutamente normal. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Uma vez que a Bolsa 
tomou as providências devidas exigidas pelo ·tumulto. 
criado pelo pregão, sobretudo do dia 11, primeiro, atra
vés de um inquérito administrativo que teve, como·conM 
seqUência, uma anãlise posterior da própria CVM e, em 
seguida, um recurso da N ey Carvalho em seu próprio be-
nefício junto ao Tribunal, pergunto se haveria mais alguM 
ma instância capaz. de julgar novamente tudo isso ou se a 
Bolsa e a CVM estão satisfeitas com essa série de in
quéritos e julgamentos realizados pelos órgãos compe
tentes? 

O SR. JORGE HILÁRIO GOUVBA - A CVM 
cumpriu o seu dever de examinar profundamente o caso. 
Não conheço nenhum episódio que tenha sido objeto de 
tanta investigação, como esse do chamado caso Vale. 
Em todas as instâncias._ na administrativa,_posso falar 
com certa tranqUilidade, porque o trabalho realizado foi 
realmente o mãxirri.ó- que nós podiamos fazer, agimos 
com inteira liberdade buscando a verdade dos fatos e es~ 
tamos com a consciência tranqUila do dever cumprido -
a instância judicial, reconhecendo a legalidade da deciM 
são da CVM, é sempre reconfortadora. Claro ciue a 
CVM se rende sempre à soberania do Poder Judiciário. 

Mas, repetindo, o CVM cumpriu o seu dever, examiM 
nou a fundo todas as circunstâncias, os Tribunais em ou~ 
tra esfera, sob competência do Ministro da fazenda, 
também examinou a questão, decidindo favoravelmente. 
Creio que nunca vi, no mercado, nenhum episódio em 
que tenha havido tanta investigação e tanto cuidado na 
apuração da verdade. 

O SR. RELATOR (José .Lins) -Apenas mais uma 
pergunta: tendo e_m conta que o tumulto que se estabele~ 
ceu em torno do episódio das a.çi:ies da Vale do Rio Do~ 
ce, realmente trouxe julgamentos de toda_ a_ n_a,t1,1reza, 
tanto com relação à ação dQ G.oYerno, quanto à posição 
da Corretora, da Bolsa, da <.:.;VM, em suma de uma série 
de autoridades, V. S' acha que todo esse tumulto com 
visível prejuízo, pelo merios momentâneo, para o cop.cei
to da Bolsa, embora esse prejuízo dependa mais de um 
julgamento, que fatalmente pode ser reformulado_ em 
função de anãlise mais profunda, eu pergunto se isso 
veio em decorrência de uma bolsa da legislação atual, 
das normas atuais ou se essas normas estão boas? 

Esta Corriissão tem um profundo interesse na anãlise 
do- siste;ma institucional financeiro b~asiiei"ro, mas ae 
seus ins!rpmentos mais importantês, como é o Caso da teM 
gislação relativa ao mercado de valores mobi_liãrios, de 
modo que a opinião de V. S' é_ muito importante-. 

Esse episódio decorreu da falh~ d__a in5;tru~ent_ação. teM 
gal e normativa d3. Bolsa e da CVM, o que redundaria 
numa exigência de reanálise dessa legislação e dessas 
normas, ou S. S' acha que isso decorreu apenas de uma 
falha momentânea da Corretora? 

O SR. JORGE HILÁRJO GOUVI'iA -,- r,: uma boa 
pergunta, que exige de minha parte uma certa cautela na 
resposta. 

Em primeiro lugar, como é público, a CartaMCircular 
n<1 303 que é dirigida às Bolsas, tem suas imperfeições. A 
CVM, inclusive, está estudando juntamente com as BQI.M 
sas, uma f6rinula para torná-la mais eficaz. Mas o episóM 
dio, em si, não decorreu de uma falha da norma da 303; 
actedito eu que tenha sido muito mais 1,.1ma questão dt; 
não o_bservância no caso específico de un)a nonna de 
mercado. 

Para aqueles que dizem_ que nesse caso específico da 
303, ou seja, o leilão especial, principalmente do dia 11 
seria díficil, porque o intermediário não podia saber que 
era um grande lote, respondo que, uma vez o fato passaM 

-do, ficou patente, pelei menos no-dia 11, que o interme
diáriO sabia que se tratava de um lote bastante superior 
aos últimos pregões. No caso especifico,- acredito que 
não tenha sido um erro da norma, apesar de a norma ser 
imperfeita e apeSar de estarmos estudando, junto com as 
Bolsas, uma melhoria para torná-la mais eficaz. Mas 
essa ineficácia nãó abrangiã esse caso esp-e-cífico da Vale 
do Rio Doce. 

Como já disse na minha exposição inicial, a posição da 
CVM em matéria de confiabilidad,e de mercado e de re.: 
gu!ação para dar uma nova confiabilidade ao mercado, 
essa regulação é evolutiva, à medida que vai se passando 
o tempo, à medida que vai se sentindo a necessidade de 
aperfeiçoar as normas e criar novas normas. 

Como fi_xou o C9nselho Monetár_io, quando forneces
sário, a CVM poderá pensar em regular as chamadas disM 
tribuições secundáriaS, isto é, a: venda de grandes lotes 
por -parte do investidor. Mas a CVM ainda não baixou 
normas sobre o assunto e, quando baixáMlas, vai ouvir 
todos os jnve&tidores e toda a comunidade para saber, 
inclusive, sobre a oportunidade da regulação desse asM 
sunto. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, oRe
lator está satisfeito. Agradeço ao Dr. Jorge Hifãrío GouM 
Vea, a graride contribuição que trouxe ao esclarecimento 
de um dos principais problemas qu-e são objetos de inM 

·- quifiçãO desta Comissão, Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (tanCredo Neves) --Não ha
vendo mais interpelantes inscritos, dou por encerrados 
os nossos trabalhos, mais uma vez agradecendo ao Dr. 
Jorge Hilário Gouvea pela sua presença e pela maneira 
clara, objetiva e quase_didática com que respondeu às inM 
dagações dos ilustres membros desta Comissão. 

Muit.O obrigado. 

(LevantaMse a reunião às 12 horas e 5_1 minutos.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUJ!.RITO 
- (Resolução n' 52/80) 

14• Reunião, realizada em 15 de Outubro de 1981 

Âs dez horas e quinze minutos do dia quiitze de ou~ 
tubrÔ- do ano de mil novecentos e oitenta e um, riã"Sala 
da Comissão de FinariÇas, reúne~se a Comissão PaflaM 
!}lentar de Inquérito, criada pela Resolução n\' 52, de 
1980, destinad_a a investigar o funcionamento do MercaM 
do FinanceirO do País, presentes os Senhores Senadores 
Tan~re9o Neves, José Lins, João LúciO,)utahy MagaM 
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lhães,_ Bernardino Viana, Leite Chaves, Henrique SanM 
tillo e; Dirceu Cardoso. 

Deixã:rri-de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhor~ __ SeiJ~d~res Lomanto Júnior, Almir Pinto, Jorge 
Kalume, Roberto Saturnino, -Pedro Simon, --ciuifiã LiM 
ma, Jaison Barreto e AfTonso Camargo. 

Abertos os trabalhoS, o Sen_hor Senador Tancredo Ne
ves, Presidente, dispensa a leitura da Ata da reunião an
terior. Colocada em discussão e votação êa mesma-apro
vada. 

Ém seguida, a palavra é concedida ao Ministro Ernane 
Galvêas, que agradece a sua _convocação de estar nesta 
CP( principalmente preSidida pelo Sen3.d-or _Tancredo 
Neves. Iniciando a sua exposição, o Senhor Ministro Er
nane Gaivêas declara que preparou um trabalho relativo
à eVolução do Sistema Financeiro e do Mercado de CaM 
pitais no BrasiL Desenvolveu algumas considerações 
sobre as dificuldades atuais porque atravessa a economia 
brasileira. Sobre a evolução do sistema financeiro, afirM 
mou o seguinte: dentro das três fases em que foi dividido 
a_eyoluç~_o dp sistema, _vimos que ele se comportou antes 
da criação da antiga SUMOC, depois de vinte anos de 
vida da SUMOC e de sua convivência com. o Banco do 
Brasil e, a partir de 1965, com a reestruturação do siste
ma, tanto do lado do sistema financeiro, quanto do mer
cado de capitais. 

Após a exposição do Senhor Ministro, argUiram o de
poente, os Senhores Senadores Leite Chaves, Bernardino 
Viana, Jutahy Magalhães, Henrique Santíllo, Dirceu 
Cardoso e José Lins, todas respondidas satisfatoriamenM 
te. 

Nada mais_ havendo a tr_atar, encerraMse a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
é assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação, de
vidamente autorizada com o apanhamento taquigráfico 
da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA. 14' REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!RITO, 
CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N•52. DE 
1980, •• DESTINADA A INVESTIGAR O FUN
CIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO 
DO PAIS"'. PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
MINISTRO ERNANE GALVEAS. QUE SE 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORJZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!
GRÃFICO DA REFERIDA REUNJÀO.} 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Esta Co
miSsão se honra em receber hoje o Ministro Ernane Gal· -
vêas. b um nome que dispensa adjetivos e dispensa apreM 
sentação. 

Os que ácompanham a vida do Brasil nesses últimos 
decênios o vêem sempre presente em todos os setores da 
atividade pública, dando a contribuição do seu talento, 
da sua cultura e do seu espíritO público. Não há setor na 
Administração FinanCeira do País a que ele não tenha le
vado O seu esforço e não tenha levado o _seu espírito 
público. Nós que o conhecemos de muitos anos e que ti
vemos a honra de trabalhar com ele, muito de perto e em 
longos períodos, podemos dar de público o testemunho 
de que é, na sua geração, um dos brasileiros mais ilus
tres, mais íntegros~e m~Ús devotados à causa de nosso poM 
vo. 

Aqui hoje vamos ouviMio numa exposição sobre os ob
jetivos desta Comissão e ninguém com mais competência 
do que ele para fazê-lo, porque acompanha de perto a 
evolução das .nossas iilstitl.iiçõ'es financeiras, tanto nas 
horas em que navegamos em mar bonançoso, como na
quelas ·horas em que tivemos de enfrentar ondas encape~ 
I adas. 

Emane Galvêas~ se nos permite, num raro divergir das 
posições políticas que são inenos suas dO que âo Gover-
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no, nem por isso deixa de ser o credor do nosso respeito e 
da nossa admiração, pelo muito que o Brasil deve a s.' 
Ex~. 

Concedo a palavra ao ilustre Ministro para a sua ex
posição. 

O SR. ERNANE GALVEAS- Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Devo dizer que foi Com a maior satisfação, meu esti
mado_ amigo e ilustre Senador Tancredo Neves, que acei
tei o convite para vir aqui a esta COmissão do Seriado, 
destinada a investigar o funcionamento do Sistema Fi
nanceiro e que jã abrigou o depoimento de tantas pes
soas credenciadas na área da economia nacional com tes
temunhos valiosos para o resultado do trabalho- que se 
espera desta Coniissãõ. -

Sinto-me particularmente muito honrado de; sendo 
esta a primeira vez que venho a uma Comissão do Sena~ 
do, fazê-lo numa comissão presidida por V. Ex~. com 
quem eu trabalhei quando Primeiro~Ministro e quando 
Ministro da Fazenda, ocasião em que lâ me encontrou 
como um Consultor, um Assessor Econômico, apren~ 
dendo desde cedo a admirar o seu trabalho, a maneira 
elevada com que o ilustre Senador sempre tratou as cai~ 
sas públicas no Brasil e o seu interesse nacional. 

Preparei um trabalho, Sr. Presidente, relativo à evo~ 
lução do Sistema Financeíro e do MercadO de Capitais
no Brasil, especialmente para servir de subsídio ao traba
lho do Relator e à análise dos Membros desta Comissão 
sobre o tema a que se propõe. Pretendo deixar este traba~ 
lho com a Corili.Ssão e faier -uma:s Considerãções rápidas 
sobre a evolução do Sistema Financeiro no Brasil. 

Desenvolvo também, nesse mesmo trabalho, algumas 
considerações sobre as dificuldades atuais por que atra~ 
vessa a economia brasileira, para concluir com obser
vações e infori:ilações -so_bie a estratégia que preside a 
atual política econômica, volTada para--dár sõlUçõeS-j)fin
cipalmente aos problemas da inflação, aos problemas do 
balanço de pagamentos, aos problemas de energia-e de 
desenvolvimento económico, que nesses 6ItimC:iS anos· 
realmente mudaram de rumo, depoís de uma fase de lon
go progresso na economia nacional. 

Sobre a evolução do Sistema FiriariceirO,]á útiltoS de.. 
poimentos aqui foram ftiifos;-aléin desse traba1ho que 
trago hoje, também o Banco Central supriu a COlnissão 
com váriOs documentos, todos eles muito amplos em in
formações, estatísticas-e--daâOS qUe- pudemos fecolher. 
para trazer à c_onsideração dos Senhores Membros. 

Mas, direi o seguinte: eSÜirriOs I"eãlizando uma expe
riência que não é de muitOs anos. Deritro das três fases 
em que dividimos a evolução do Sistema Financeiro nes
ses últimos anos, vimos como ele se comj>Oitoli arites- da 
criação da antiga SUMOC, depois dos 2cf anos ode vida 
da SUMOCe de stia convívência cón1 O BanCO dô BC.iSil, 
dentro de uma organização--prOvisória em qué -se piepa
raVa a criação do Banco Central e uma nova organiZação 
financeira no País, e, a partir de 1965, com a reestrutu
ração do sistema e a reforniulação que se impriniíu, tan
to do lado do Sistema Financeiro, quanto do Mercado 
de Capitais. ----

Antes da SUMOC, todos nós sabemos, o Banco do 
Brasil funcionava como centro absoluto do sistema. Era, 
ao mesmo tempo, Banco Central, Banco Agrícola, Ban
co de Desenvolvimento, 11der do Sistema Bancário Na
cional, e não se pode deixar de creditar ao Banco doBra
sil o extraordinário trabalho que realizou e que vem rea
lizando em todas essas áreas .. 

A criação da SUMOC,- em 1945, fOi, partícUJarmentê; 
um resultado da Conferência de Bretton Woods; sempre 
lembramos isso com o nosso estimado Professor Bu
lhões, que, ao regressar da reunião da qual surgiram o 
Fundo Monetário e o Banco Mundial, trouxe as novas 
idéias que iam presidir a esirâiêgiã: Cia Política ecOnômi
ca, do comércio internadoiial, da politica de câmbio, da 
estabilidade monetária interna e externa, considerados 
os novos instrumentos, que se criaram em Bretton 
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Woods, para enfrentar a desorganização- quase que a 
indisciplina cambial - que imperava em toda a esfera 
internacional. 

A SUMOC, com a intenção de preparar o terreno 
para a criação do Banco Central, levou talvez um pouco 
mais de tempo do que esperávamos - duas décadas, 

_ mais_ instituiu uln siStema de Banco Central no Brasil, 
que, praticamente, foi a base da reorganização a partir 
de 1965. A criaçãO do ConSelho da SUMOC trouxe uma 
instituição, um conselho, um órgão novo, que reunia 
uma série de poderes, delegados pelo Congresso Nacio
nal e reforçados através da Lei n9 4.595. A partir daí, ga
n~aq~os, un:ta enorme flexibilidad_e na condução dos as
suntos econômicos, financeiros, cambiais, e, até mais do 

__ que isso, átu~lmente uma estreita coordena~o entre a 
· pOlítica mOnetária-cambial e a política fiscal. 

Na expressão de alguns analistas da história do Siste
ma Económico e FinanceirO no Brasil, talvez uma das 

-idéias mais felizeS, implementadas no Brasil, foi a 
- criação" do Conselho da SUMOC, hoje Conselho Mone-

tário Nacional. 

Uma coisa importante de verificarmos nesS-a evofução 
do sistema é _como el~ evo_luiu em resposta às modifi
cações e eXigências da Própria transformação verificada 
na estrutura da economia nacional. 

Saím~~-da Guerrã, terminada em 1945, com uma série 
de problema~ O pais tinha passado váiios anos sem po
der importar uma série de produtos que a economia pre
cisava para- o seu funcion_amento reg).l.lar: máquinas, 
equipamentos, veículos, material de transporte, 
matêrias~piim3.s essenciaiS. Não podendo importar, dti-
rante o Período da Guerra, os produtos de que necessita
va, o País improvisou a sua produção durante essa fase e 
foi mantada uma estrutura preliminar e provisória, qile 

- --d_ei)ois iria se consolidai no períodO de apó"S guerra, priri
cipalment_e a partir de 1950. Os efeitos da Guerra sobre 
as transformações na economia na:ciorial foram, real
mente, da mai()r importância, pelas necessidades de nos 
adaptarmos às novas exigências qa conjuntura. 

Passamos a produzir o que antes nós importávamos: 
bens de consumo duráveis, veículos, geladeiras, televiso
res, rádios, etc. h impressionante ver como, em 1950, o 
País praticamente não produzia esses bens e como, em 
pouco tempo- cerca de 10 anos, em 1960-0 País multi
plicando essa produção numa velocidade espantosa, que 
dava ao crescimento do Produto Nacional uma taxa in
compar-ável e, talvez, colocava o Brasil num ritmo de 
cfescimento, que poucos países experimentaram, a não 
ser o Japão, por fõrça da própria estagnação sofrida du
rante a guerra, e depois a Alemanha e a Itália, pelos mes-

-- mos motivos. 
Passamos a produzir esses bens de consumo duráveis 

na indústiia de transformação, passamos a produzir má
quinas e equipamentos e passamos a exportar esses bens. 

Isso Constituiu um tremendo desafio à velha estrutura 
do sistema financeiro nacional. Nós, que, antes, tínha
mos um sistema simplíficado, baseado fundamentalmen
te nas operações de curto prazo dos bancos comerciais, 
Com Os b-anqueirOs aCoStUma-dos e acomodados aos des
contos de borderôs e duplicatas, de repente nos defronta~ 
mos com o desafio de ter de inovar em matéria do siste
ma financeiro, de criar novas instituições para financiar 
essa nova produção, que passava a ser realizada na eco~ 
nomia nacional, e de ter de inovar em matéria de finan
ciamentos de rilédio prazo_ e fiilanciamentos de longo 
prazo para equipameritos e máquinas, que paSsa-rarri a 
ser produzidos no País, principalmente a partir de 1956. 

O sistema tinha, então, enormes limitações, porque, 
nà sua simplicidade, os bancos comerciais, com essas 
op~r~ções de curto_ prazo,_ a Caixa Económica, .fazendo 
uin ·pouco de financiamento à habitação e de financia
mento de consumo, naqueles empréstimos de consig
naç~o. e as companhias de_seguro, que também financia
vam habitações e a construção de edifícios comerciais, 
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constituíam praticamente todo_ o sistema financeiro do 
Brasil. 

O desenvoivimento_industrial e o processo de indus
tri_alizaçàO:e' de UrbaniZação acirraram o processo infla
cionário, no Brasil. A inflação tomou um ritmo mais in
tenso, agravou-se o problema da habitação, porque a in
flação, ao ladO da lei da usura, levou a um processo de 
diffiinuição de poupança, em que, praticamente, desapa
receram os depósitos a prazo no_s bancos comerciais, re
tirando a possibilidade de que, através da velha estrutu~ 
ra;·se ingressasse num processo de financiamento ade
quado às novas necessidades~ Então, tiverrios um des~ 
compasso grande entre os meios e-instrumentos financei
ros e as necessidades de financiar essa nova produÇão. 

Os artificias que a economia foi inventando, através 
de operações triangulares, de operações no mercado pa
ralelo, para remunerar a formação de poupança, foram 
conduzindo as Autoridades à procura de uma solução. 

A primeira experiência riesse campo, para dar uma 
resposta a esses novos desafios, a essas novas necessida
des da economia, foi a criação do BNDE, em 1952, O 
BNDE trazia, na esteira da sua criação, um programa de 
reaparelhamento econômico, com grandes ambições, 
para financiar trarlsportes, siderurgia, indústria pesada. 
Assim, coube ao BNDE, a partir de 1952, uma grande 
responsabilidade no processo de reestruturação da eco~ 
nomia nacional do pós-guerra. 

Antes, tivemos a criação do Banco Nacional de Crédi
to Cooperativo, que não properou muito; hoje é que está 
ganhando alguma prOjeÇãci. Criamos depois o Banco do 
Nordeste do Brasil, em 1962, para dar um atendimento 
específico às necessidades do Nordeste. Um pouco mais 
tarde, reformulamos, em 1966, o Banco da Amazônia, 
anteriormente Banco da Borracha. Assim, fomos consti
tuindo; na .área oficial, algumas grandeS unidades finan
ceiras de segunda linha. 

E. na área privadi, também -começamos uma primeira 
experiência, com uma portaria, de 1959, do Ministro da 
FaZenda, Que criou as sociedades de crédito e financia

- menta e as sociedades de investimento. As primeiras-com 
a finalidade específica de financiar a venda de beps de 
consumo duráveis e fazer algum financiamento de capi
tal de giro a médio prazo e as sociedades de investimen~ 
tos, como precursoras dos bancos de investimento, com 
a finalidade de criai condição para o mercado de capitais 
no Brasil, para a venda de ações e papéis de mais largo 
prazo. 

Com essa primeira experiência, já indicando que as 
Autoridades adotavam as práticas de outros países, no 

-Sfiiit!do- da eSPedalizãção do sistema financeiro, contra
riamente à experiência européia, principalmente a -alema, 
que concentrava nos bancos comerciais praticamente to
das as atividades financeiras, desde os financiamentos de 
habitações e os financiamentos a longo prazo, até os fi
nanciamentos de curto prazo, adotamos mais o modelo 
americano - modelo composto de bancos comerciais, 
com operações de curto prazo, de instituições especiali
zadas no financiamento de consumo e de instituições es
pecializadas na construção de habitações e, também, no 
mercado de capitais. 

Ness~ primeira experiência, tivemos também o proble
ma da lei de usura convivendo com o problema da in
flação e fomos descobrindo mecanismos e artifícios para 
estibelecer esse convívio: primeiro, a.venda de letras de 
câmbio, com ágio; depois, com deságio, o que iniciou ou 
deu partida a uma experiênCia, qUe ia terminar em 1964, 
com o estabelecimento da correção monetária. Quando 
nós criamos, para as Obrigações Reajustáveis do Tesou
ro, a figura da éôrieÇão nionetária, era ·nessas experiên
cias dos ágios e- desá&ios das letras de câmbio que havía
mo~_ realizado_ o primeiro exercício nessa direção. 

A pãrtir -daf, só em 1964 foi feita a grande transfor
mação, a reestruturação do sistema, definida por dois 
marcos impOrtantes: ã Lei n9 4.595, de dezembro de 
1964, que transformou o ConselHo da SUMOC em Cõn~ 
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selho Monetário e criou o Banco Central, convertendo 
pratk;amente a organização da antiga SUMOC- numa 
instítuição definida de b_anc03::tmtral, no Brasil, resolven
do uma velha questão que, desde os anos de 1920, Vinha 
sendo discutida no Congresso e no Executivo, e a Lei n<? 
4.728, que deu a estrutura atual do mercado de ca:pitai~. 

Com isso procedeu-se, realmente, a uma total trans
formação_do sistema. O Banco do Brasil continuou, e 
continua como uma institu_ição oficial mais ativa na área 
de execução da política traçada pelo Conselho Mone
táriO. O Banco Central passou a ser a instituição que as
sessora o Conselho, prepara os estudos técnicos, fiscaliza 
o sistema e impõe ao mesmo a disciplina necessária para 
o seu melhor comportamento e a sua maior eficiência. O 
Banco do Brasil continuou como agente do tesouro, 
como principal instituição na área de crédito rural e na 
execução da política de preços mínimos, como caixa úni
ca do sistema financeiro, como a instituição que realizã. a 
câmara de compensaçã_o; ademais, ficou com as funções 
de recolher os depósitos voluntáríos dos bancos e exer
cer, através da CACEX, um papel da maior impOrtância 
na disciplina e no controle de comércio exterior. 

Então; realmente deffníinás- ã estrutura do sistema _ 
com base nas características de especialização: os bancos 
comerciais nas operações de curto prazó, os bancos de 
investimento no merCad9 ~e capitais, na venda de papéis 
e nas aplicações de longo prazo, as sociedades financei
ras com o crédito ao consumo e, no sistema de distri
buição do mercado de capitais, as bolsas de valores, com 
as corretoras e as dístribuido('as também bastantçespeci
ficadas nas suas atividades. 

Ao lado_desse sistema, construímos o que se poderia 
denominar de um sub_$istema do BN H - o Sistema Fi
nanceiro da Habitação, com o BNH administrando o 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que, hoje, se 
constitui numa tremenda massa de recursos e que serve, 
basicamente, para aplicações e investimentos na área so
cial, em casas populares, em saneamento, na reali2:ação 
de obras para fornecimento de. água. às ciclal;ies. A. o _lado 
do BNH, criamos as sociedades de crédito imobiliário _e 
as APEs, com as cadernetas de poupança e as vendas de 
letras imobiliárias, qUe estão desaparecendo em função 
da grande atração que exercem aquelas cadernetas. 

No contexto desse novo sistema, as Caix-as Económi
cas Estaduais praticamente passaram a funcionar como 
bancos comerciais niistós, com algumas atividades, tam
bém, na ãrea de poupanÇa, e houve uma grande trai1Sf0r
mação com a un_ifici_ç_ãQ_ _d_a_ Caixa Econôn:tica -Federal, 
que passou, realmente, a ser a instituição líder do Siste
ma FinanceirO da Habitação. 

Nessa evolução e buscancl_o sempre mobilizar recursos 
com natureza e prazos em condições compatíveis coni os 
requerimentos e as necessidades dos finãnciamentos para 
essa transformação da economia nacioiütl, p:iftirilOs 
para a criação dos grandes fundos financeiros. 

Já tínhamos o fundo da Marinha Mercante, que finan
ciava a construção naval; criamos, no BNDE, o FINA
ME e o FIDEME, para financiamento de máquinas e 
equipamentos e para financiamento da riiédia e pequena 
empresa; cr:iam'os, no Banco do Brasil, o FIDEPE, para 
importação de máquinãs, e o FUNDECE, para capitali
zação das empresas. 

Mais tarde, face aos requerimentos das necessidades 
do balanço de pagamentos e das importações, criamos o 
FINEX, que hoje constitui um fundo da ma.io_r impor
tância para financiar a p"fodução ex-portável de bens de 
consumo, de máquíii8.s e de equipamentos. 

Ademais, criamos, no BNDE, como subsidiárias, a 
FIBASA, para capitalização -de empresas na área de 
matérias-primas básicas, a EMBRAMEC, para máqui
nas e equipamentos, e a !BRASA, para o fortalecimento 
do capital próprio das instituições ilaciónais. 

Com vistas ao desenvolvimento do Norte-Nordeste e 
do centro_ do País, criamos o PIN, de início espC::Ciiiltp.en
te voltado para a construção da rodovia amazôn"ica,_ o 
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PROTE~RA, que tem tido um desenvolvimento impor
tante, e, em seguida, o Progranla Sertanejo, o POLO
CENTRO e outros programas, todos eles com recursOs 
específicos- e dentro da mesma concepção dos B:randes 
programas., 

~ais recentemente, em 1971, criamos; também, dois 
importantes programas de alto sentido social, que foram 
o PIS e o PASEP, sendo, inicialmente, o PIS totalmente 
administrado pela Caixa Económica e o }>ASEP pelo 
Banco do Brasil. Esses programas propiciam uma mobi
lização de grandes massas de recursos, que em muito tem 
ajudado na reformulação do sistema para dar atendi
mento ao programa de urbanização, de desenvolvimento 
urbano e a todos os programas de investimento, quere
queiram capital mais estável e de mais longo prazo. 
Atualmente, esses programas estão oriC:ritiidos mais na 
.direção das carteiras de aplicação do BNDE, embora 
com a administraçãO acessória do Banco do Brasil, no 
tocante do PASEP, e da Caíia Económica, no tocante ao 
PIS. 

O sistema evoluiu rapidamente e, a partir dessa nova 
c~>ncepção, tivemos um processo acelerado d~ expansão 
dos bancos comerciais, que estiveram muito estãgnados, 
-p-rincipalmente no período de_l95_6 _a 19~_2..,A partir daí, 
eles recuperaram o atraso e se desenvolveram celeremen
te, abrindo, em decorrência da inflação, um enorme nú
mero de agências, principalmente nos grandes centros 
urbanos. 

O sistema chegou a ter quase_500 bancos, por volta de 
1965, e, ademais, com o surgimento dos bancos de inves
timento, das sociedades financeiras, das corretoras, 
Ocorreu umã·espêCie de explosão, de multiplicação de 
instituições, tanto tia área financeira, comO no mercado 
de capitais. 

Depois dessa euforia, o Governo .orientou a sua 
atenção para a unificaÇão do sistema, principalmente 
.ccun v.istas a ganhar dimensão de escala dentro das diver
sas unidades. Assim, o Governo foi tratando de facilitar 
e de estimular as fusões e as associações de instituiÇ_ões fi
nanceiras, .de tal forma que, de 500 bancos que tínhamos, 
hoje estamos com mais oU: menos li O. 

A quantídade de banc_os d~ in_yestimento não cresceu 
muito, porque as próprias autoi'idades impuseram, de 
inicio, urriã limitação de 15 instituições da espécie, núme
ro que depois chegou a 30 e que se mantêm at~ hoje. 

As sociedades financeiras -chegaram a 275 e, hoje, são 
-menos da metade- aproximadamente 115; as correto
ras eram 404, em 1960, e, hoje, são 270; as distribuidoras 
tiveram, também, grande multiplicação de unidades e, 
.-l.epois, díminutram. -

O sistema então se Consolidou, o nUmefo de unidades 
diminuiu. Atualmente, temos um_sistema muito mais 
sólidoy de muito maior dimensão e muito mais eficiente. 

Por outro lado, começamos um processo de interiori
zação. Na medida em que o País ia avançando a sua 
fronteira de _desenvolvimeri:tQ c6m direção ao Norte, ao 
Nordeste e ao Centro-Oeste, também o sistema, bancãrio 
foi acompanhando essa evolução. E isso_é_fac\lr_nçnte ye
rificado através do número de agências que atendem, ho
je, os municípios brasileiros. 

Em 1970, portanto, hã muito pouco tempo, tínhamos 
1.600 municípios atendidos pela rede bancária, o que 
perfazia pouco mais de 40% do total de_ municípios. 
Atua(mente, temos agên~ias bancárias em quase 3.5.00 
_deles, ou seja, em aproximàdamente 85% dos municípios 
brasilefrOs:-

Essa interiorização se constituiu em -braços estendi_dos 
do sistema consolidado, sistema que foi sendo unificado 
através das fusões e associaçõeS e qUe,· dentro desse pro
cesso, acabou chegando à atual composiÇão dos grandes 
conglomerados. 

Na primeira experiência, matcada pela nítida expecia
lização das instituições, o custo elevado 4.~ adminis
tração depÚtamentalizada foi Conduzindo ria direção de 

-~e_ reunir dentro de um mesmo grupo econômíCo as di, 
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versas instituições, desde o Banco Comercial, o Banco de 
Investimento, as financeiras, atê as companhias de segu
ro, o que, hoje, dã nova feição ao sistema financ~jro na
cional, com os grandes conglomerados abrangc;ndo, praM 
ticamente, todos esses tipos de instituição. 

É uma experiência que está sendo vivida, é uma expe
riência que vem sendo inclusive criticada. Primeiro, pela 
forma de especialização adotada e, agora, pela formação 
dos conglomerados. 

Mas, ao vir a esta Comissão que examina a evolução 
do sistema financeiro nacional, para tirar suas conclu
sões e fazer uma análise de quais seriam os rumos mais 
acertados para orientar essp sistema, assinalo que ainda 
falta a consolidação dessa primeira experiência para ex
trairmos algumas definições mais concretas. 

A partir dessa nova estrutura, mudamos também a 
concepção da política de crédito nó País e fomos buscan
do as prioridades, para melhor orientar o sistema de 
acordo com o_s interesses maiores da economia naciQnal. 
E, na conjuntura atual, encontramos o Governo direcio
nando todo o sistema financeiro no seiltido das grarides 

_priorídades, voltadas na dii'eção da agricultura, do alar
gamento das fronteiras agrícolas, de caminhar na di
reção _do Norte e do Centro-Oeste, de exp~ndir a área 
plantada, de fomentar o aumento da produtividade na 
área agrícola, principalmente na produção de alimentos 
e dos produtos de exportação, Como tarilbém vol_tadas na __ 
direção das exportações. 

As- exportações e o balanço de pagamentos passaram a 
constitujr um ponto de forte estrangulamento na econo
mia nacional. Com o desenvolvimento da economia es
barrando nas limitações do balanço de pagamentos, as 
exPortações passaram então ao lado da agricultura, a 
cOnstituir, nesta conjuntura, uma prioridade primeira no 
quadro das preocupações da políticã de crédito. E, ao 
lado disso, principalmente a partir de 1974, 
acrescentaram-se as preocupações com o programa ener
gêtico. 

A importação do petróleo pesa s_obre_o balanço cte pa
gamentos, criando inúmeras restrições na área externa. 

Então, a eliminação desses problemas ou dessas limi
tllç_ões vai. realmente, ter início com as soluções que conM 
seguirmos dar ao problema da energia, com vistas a eco
nomizar na importação de petróleo, a produzir petróleo 
no Território Nacional e a desenvolver fontes alternati
vas de energia, i::om os nossos próprios recursos, seja na 
áfea das hidrelêtricas, seja na área da exploração da bio-_ 
massa, da produção de álcool para substituir a-gasolina, 
do carvão para substituir o óleo combustível, seja na 
área de pesquisa, com o desenvolvimento que vimos rea
lizanpo, no sentido de encontrar alguma solução para 
usar os óleos _vegetais, de que dispomos no Brasil, para 
substituição do óleo diesel. ,O problema mais difícil que 
temos para reequacionar é o programa energético no 
B_rasiL_ 

-· Ao lado de_ssa~_prioridades, a orientação da política fi
nanceira e, principalmente, a orientação da política de 
crédito no Brasil passaram também a traduzir uma ca
_racter~stica importante dentro do processo de tratamen
to diferenciado para determinadas regiões e setores. 

Assim, iritensificamoS o tratamento diferenciado em 
relação ao Norte-Nordeste, aliviando as restrições que 
impúnhamos à política financeira nas áreas menos de
senvolvidas do País, tornando para essas regiões o crédi
to mais rácil, menos incerto e com taxas de juros mais 
baratas, e procuran"do, através de programas especiais, 

· cóiilo o Programa de Recursos HídricOS, o POLONOR
DESTE;-o Projeto Sertanejo, dar resposta aos empreen
dimentos mais urgentes, capazes de res-olver as dificulda
des maiores dessas regiões. 

Ao lado de~sa preocupação regional, situa-se a preo
cupação com determinados setores. Na agricultura, res
salta a Preocupação com os pequenos e mêdios produto
res;·prineipalmente os primeiros, assistidos integralmenM 
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te, nas suas necessidades d_e crédito, com taxas de juros 
extremamente favorecidas. 

Nesse contexto, as pequenas empresas foram, tamM 

bém, liberadas de uma série de dificuldades e passaram a 
ter atendimento prioritãrio, dentro de c~itas proporções, 
nas aplicações das instituiçõeS financeiras._ 

Oríentóu:se, ademais, os bancos no sentido de at~n
der, também, ãreas que antes estavam sob a responsabili~ 
dade exclusiva do Banco Central, de forma a que o siste
ma bancário privado destine, com certa definição, -recur
sos para as pequenas empresas, as regiões necessitadas e 
os pequenos lavradores. 

Em todo esse conjunto, dentro desse novo arcabouço, 
dentro dessa ordem de prioridades, passamos a verificar, 
então, uma mudança extraordinária na estiutura do sis
tema financeiro. 

Isso é facilmente constatado, quando examinamos a 
composição dos haveres financeiros inonetãtios e não
monetários. 

Em 1950, mais de 95%-dOs Jiaveres financeiros eram 
compostos por depósitOS à vista nos bancos c-omerciais e 
por papel-moeda emitido pela Autoridade ~Oll_~~~~~a. _ 
Hoje, praticamente 2(3 dos haveres financeiros são de 
longo prazo, provenientes de títulos vendidos no merca
do, de cadernetas de poupança etc. 

Essa mudança da composição dos haveres monet~riO~ 
e nãO~monetâricis, com a·iinposiçàti;Prind"p3fnlênte; da 
poupança dentro do sistema fin~nceiro, niaiCa, também, 
toda a transformação que- o siStema -sofreu nesses últi
mos 30 anos. 

ESSa nova situaçãO inuâciu,-tãffibém, o enfoque de al
guma parte da própria pOHtica inOnCtária, que usa, como 
em todos os países modernos, três instrumentos clássi
cos: -o do redesconto, o do depósito compulsório e Ô dãs 
operações de mercado aberto. 

De fato, na medida em que os haveres financeiros não
monetários ganham essa expreSsão, de representarem 
2/3 da mobilização de recursos no sistema, evidentemen
te que o redesconto e o depósito complllsórlo, como ins
trumento de política rrioiletáila; vão cedendo passos às 
operações de mercado aberto. 

O que vemos hoje é um mecanismo mais eficiente na 
administração- ôa polítiCa- inonetária, ao lado da e_x~~ 
cução do Orçamento Monetário como um todo, através 
das operações de mercado aberto. 

Evoluímos também e ganhamos muita experiência ria 
administração do Orçamento Monetário, PrincipalmenR 
te neste ano de 1981, quando_conseguimos o qu~ é, tal
vez, o infcio de um novo processo de administração da 
política financeira no Brasil, mediante uma disciplina 
maior sobre esse Orçamento, com uma execução mais ri
gorosa dos parâmetros pelo Conselho Monetãrio, indi
cativos dos objetivos a serem perseguidos na execução 
dessa política. -

Ajustou-se o comportamerito do Banco do Brasil den
tro desse Orçamento, para serem seguidos realmente os 
limites impostos, trabalhando aquele_ Órgão, se~ m~io
res restrições, principalmente na área do atêndimento 
agrícola e das exportações, mas procuram~o compensar 
as operações de outras áreas, a fim de serern_Eespeitadas 
a disciplina e a limitaçãO global d-o próprio-Orçamento 
Monetário.___ _ _ -

Nesse conjunto, dentro das prioridades estabelecidas 
pela política de crédito, aindi convivemos, numa grande 
proporção, com um problema que muito se __ discute, 
atualmente, em relação aos subsídios iinplícitOs nas ope-
rações de crédito. -

Nas operações de crédito agrícola, principalmente nos 
programas especiais do Nordeste, nos programas do ál
cool, nos progaramas de exportação, o crédito oficial e a 
indução do sistema privado-no trabalho parelel~_ao cré
dito oficial são realizados com taxas de juros altamente 
subsidiadas, em termos do custo dessas operações de cré
dito em relação à taxa de inflação. De tal forma que, pra
ticamente, num total de 6,5 tdlhões dC Cruzeiros co~ que 
trabalha o sistema, ternos, aproximadamente, 70% das 
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opeTãçõe;-dentro da área de cr.édito subs}diado contra 
30% na área· de credito livre, a qual realmente opera com 
taxas de mercaç!o, que, hoje, toda a soçiedade considera 
extermamente altas. 

Esse problema do crédito subsidiado, que é parte in-te
grante da rlOssa_-política de créditQ atual, que procura, 
realmente, dar um apoio maior e mais veloz aos proble
mas que m_ais afligem a economia nacional,_ traz, entre
tinto, à baila o problema de uma taxa de juros elev2;d~. 

O segment~_livr~ de mercado, com uma dimensão 
muitO-menor, tem, na verdade, dentro da média do si"ste
ma, a necessídade de trabalhar com taxa mais elevada. 

Ao meSmo tempo, temos uma dcirivada imPortante do 
financiainento do exterior. De fato, para responder aos 
problemas da crise no balanço de pagamento, caminh!l
thos na direção cte realizar grandes projetos de investi
mentos na área da hidrelétrica, das comunicações, dos 
transportes, da siderurgia, e esses projetes foram realiza
dos c-om firümciamentos maciços do exterior. 

Assim, num determinado momento, nos encontramos 
com ama en-orme massa de re~rsos que alimenta a ativi
dade económica n'o Brasil, baseada em recursos_captados 
nos_ mercados financeiros internacionais, 

Como essa massa realmente é ponderável, hoje temos 
só na ãrea de_ moeda, de mobilização de recursos nos 
mercados financeiros internacionais, uma necessidade de 
rotação de operações de crédito da ordem de 8 bilhões de 
dólares; se somarmos a esse montante apenas os juros 
-dessa dívida, que podemos calcular, a uma taxa razoável, 
·em torno de 7 bilhões, temos cerca de 15 bilhões de dóla

·-res para movimentar anualmente, que, a uma taxa de 
100, 110 cruzeiros, representam mais do que o tótal-dãs 
operações de empréstimos do Banco do Brasil. 

Portanto, essa massa de recursos, que hoje financia e 
alimenta as operações da economia nacional, que, como 
não poderia deixar de ser, não se desliga da atuação dos 
mercados internacionais, tem uma Cnorme repercussão 
do ponto de vista da comunicação das taxas dejuros.As 
taxas de juros que prevalecem nos mercados internacio

_O.ais- e que acomPanham essãs-operações de crédito em 
moeda nos sístemas de o-nde levantamos esses recursos, 
evidentemente, condicionam o comportamento das taxas 

.. dej~-rO:s na_ ecqnomia interna, principalmente quando te
mos uma grande departamentalização. Cerca de 70% das 

-operações são trabalhadas com taxas inferiores às taxas 
de mercado e os demais 30% do segmento livre de merca
do recebem, então, impacto maior da influência das ta
xas externas. 

Nesse contexto todo da tranf9r_mação da estrutura_do 
Sistema financeiro, da reformulação- do mercado de capi
tais, da reorientação da política de crédito e da reutili
zação ou da modificação da ênfase da utilização dos íns
trumentos da política -monetária, creio <iue realizainos, 
-no Brasil, uma das experiências mais bem sucedidas no 
mundo, no pós-guerra. 

e.timeiro, tivemos, na década de 50 e na década de 60, 
taxas extremamente elevadas de expansão da economia 
nacionaL 

A partir de 1965, abrimos as comportas da nossa ecoR 
nomia para uma maior integração com a economia mun
dial, estimulando as exportações, e verificamos que, 
atriivés do processo de seu crescimento, conseguimos dar 
um impulso renovado ao desenvolvimento da economia 
naciqnal, que talvez atravessou, de 1968 a 74, o período 
de maior progresso e de maior desenvolvimento de toda 
a históriá económica do Brasil. 

Vem o Brasil, desde 1950", experimentando altas taxas 
de desenvolvimento económico. Praticamente, o País 
dobrou a sua dimensão económica a cada dez anos, com 
uma taxa média de crescimento do produto real de 7%. 

~difícil se conceber isso, mas, mais do que isso, atingi
mos uma velocidade extraordinária de desenvolvim~nto 
-no pedodo de 1968 a 1974, com uma taxa de crescimento 
-cfe- miiiS âe li%, cJ que significa que, a cada seis anos, a 
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tomar ~se período como base, _o País teria dobrado a 
sua dimensão económica. 

Todavia, nesse prOcesso de desenvolvimento acelera
do, de grande progresso, de criação de uma estrutura im
portante em todos os setores fundamentais da economia, 
fomos apanhados pelo choque do petróleo. 

Quando 0 preço do 'barril de petróleo pàssou de 2 
dólares para 1 O dólares, isso representou um tremendo 
impacto na economia Oacional, que, como a da maioria 
dos países ocidentais, tin~a-sido-construída à base de um 
combustível de petróleo barato. A partir do encareci
mento dessa fonte de energia, começamos a te-r sérios 
problemas de inflação e de desequilíbrio do balanço de 
pagamentos. --

Então, ao lado de -um Problema difícil de equacionar 
- a questão da energia, estamos com uma inflação que 
veio ganhando crescimento, expansão, e recrudesceu, ra
pidamente, de 1974 até hoje. 

AtravessanloS a: barreira dos 100% de inflação, chega
mos a 125%- e estamoS, -hoje, reagindo numa taxa de 
declínio, que, possiv(ürittiite, permitirá- chegarmos, ao 
fim do ano, com menos de 100% de inflaÇào, o que já é 
uma grande conquista, depois de experimentarmos um 
sério des_eguilíbrio no balanço de pagamentos, com um 
agravamento do baianço como um todo, pela falta de su
perf!v~t_ n~ b.alança_comercial. -

Essa situação vem ocorrendo desde 1974,_ mas com 
perspctiva de solução, não só do lado da inflação, como 
do lado do balanço de pagamentos. 

Em 1977, praticamente, já tínhamOs conseguido um 
pequeno superávit na balança comercial, mas em 1979 e 
1980 tivemos o segundo e grande choque do petróleo, 
acompanhado de uma elevação_brutal das taxas de juros 
nos mercados financeiros internacionais. 

Esses _dois golpes, esses dois impactos, voltaram a 
agravar a situação da economia nacional._Nos concen
tramos, eu creio, mais rapidamente do que na fase ante
rior: conseguimos mobilizar todos O[) nossos recursos, 
aperfeiçoamOs os instrumentos e a coordenação das polí
ticas fiscal, cambial e monetária. 

Creio que impusemos uma disciplina, uma grande dis
ciplina, na condução dessas três políticas e estamos ven
do que, a partir de 1980, depois de todas essas adversida
des da área externa, começamos a reduzir a inflação me
diante um maior controle, como disse antes, sobre os ins
trumentos da politica monetária. 

Já começamos a ver, também, que do lado externo, na 
área da balança comercial, possivelmente poderemos ex
perimentar um sUperávit nesse ano de 1981. 

Superávit da balança comercial, realmente, é o início 
da solução do problema mais aflitivo da economia brasi
leira; é através do superávit que vamos poder reduzir a 
nossa dependência dos financiamentos externos; é a par
tir do superávit da balança comercial que vamos, real
mente, poder cumprir o serviço da dívida, sem agravar as 
nossas obrigações no exterior. 

Uma vez que isso seja conseguido, uma vez que essa 
dependência seja condiciônada a limites suport~veis pela 
própria economia, ganharemos uma outra liberdade, 
uma outra condição, para poder compor a nossa política 
interna com maior flexibiJidªde. 

No momento, como disse antes, estamos muito pressa 
à necessidade de absorção de recursos externos, para re
novar as amortizações da dívida externa, e de conseguir 
recursos adiciOnais, para manter o sistema financeiro re
gularmente, o que acarreta uma dependência de ter de 
absorver o impacto das altas taxas de juros, que se refle
tem no mercado interno e reduzem as possibilidades de 
investimento. 

Com a rCdução dos investimentos, ocorre a dimi
nuição da atividade económica e do nível de emprego, 
que são problemas que estamos vivendo hoje, proble
mas, sem dúvida, transitórios, porque na medida em que 
formos cOnseguindo maior controle sobre a inflação e re
duzindo a nossa dependência de importação de energia, 
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estaremos reequacionando, adequadamente, o balanço 
de pagamentos e entraremos, novamente, num processo, 
em que teremos domínio sobre a condução_de nossa polí-
tica econômica. ____ . ___ _ __ _ 

Creio, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores, que 
estamos no caminho certo, que estamos no rumo das so
luções mais adequadas para _os problemas que afligem 
toda a _sociedade e a economia nacional. Não temos, 
realmente, perspectiva de resolver esses problemas ~m 
prazo curtQ; a nossa previsão é de que no ano de 1982 e, 
talvez, no de 1983 aiilda vamos repetir a rnesma expe
riência- de luta, de esforço, de concentração de esforços 
para darmos solução aos problemas de intlaçãp, de ba
lanço de pagamentos e de reequacionam~ntç_do proble
ma' energético, 

Mas, utilizando recursos nacionais, mo~itizaridO re
cursos naturais, fomentando a agricultura e a mineração, 
estimulando as exportaçõ_es, nós, sem dúvida alguma, 
melhor do que os pafses que enfrentam problemas seme-
lhantes, poderemos, num prazo menor, num prazo mais 
curto, dar solução a esses problemas. Muito o_brigado, 
Sr, Presidente, 

O SR. PRESJD__ENTE (Tancredo Neves)- Agradeço 
ao Ministro Emane Galvêas a sua brilhante e notável e:t
posição. ConSoante praxe adotada, nessa Comissão, 
seguem-se agora as _interpelações, que os Srs. Se~adores 
achem por bem apresentar ao ilustre visitante, Está ins~ 
crito, em primeiro lugar, o ilustre Senador Leite ChaVes, 
a quem concedo a palavra, 

O SR. LEITE CHAVES -_Sr. Ministro, posso con-_ 
fessar que a sua palavra me impressionou, realmente, 
como um relato técnico. V. Ex• está numa missão muito 
importante do País e parece crer, piamente, que, através 
de medidas fiil.anceiraS da política do governo, se possa 
resolver a política do País. 

Congratulo-me com V. Ex• pela maneira como proje-
tou a visão do Governo, nesse setor financeiro, e tenho 
certeza de que essa é a impressão do Senado. b a primei
ra vez que ouço V. Ex•_ e posso assegurar que os pontos 
da minha adimirição particular subiram a partir desse 
instante. __ __ _ 

Entretanto, vemos que não há, de parte do Ministro 
da Fazenda, uma preocupação com os efeitos soéiãis da 
polítiCa financeira. 

Parece-me que o próprio GOVerno seo cOriieilta ein 
criar os orgariismos-e eriunciá-los, sem que haja a preo
cupação, por exemplo, sobre os seus resultados positi
vos, o seu condicionamento em caráter"-PermariCnte. 

V. Ex• se referiu, iriclusive, ao PROTERRA como um 
dos programas do Governo, dentro desse contexto, den
tro dessa constelação admiriisfrativa e financeira. 

Entretanto1 todos nós sabemos que o PROTERRA, 
hâ muito tempo, estâ iilativo POr f3Ita de verbas e, não só 
este Programa, como também diversos outros. Sabemos, 
ademais, que o Governo, muitS vezes, na impossibilidade 
de dar funcíonamento regular a um órgão, cria"-Ciu_tros-e 
os anuncia ao País, vendendo esperanças de que, através 
dessas novas iniciativaS, os--reSUltados poderão ser me
lhores. - ~ 

t interessante - e não é nenhuma crítica a V, Ex•, 
pois trata-se de um sisteri:::út em-Cj_õ:C V. Ex•, digamos, é 
uma peça da .. engrenagem", que não depende apenas da 
sua parte - que muitas" dessas leis são" aprovadas inclusi8 

ve por esta Casa. V. Ex•s são sabedores de que vêm men~ 
sagens e nós, aqui, as aproVS.ri10s, inuitas das Vezes sem o 
consentimentO da Nação. 

A Nação, embora seja majoritária-no poSiciOiiamento 
de oposição, no Congresso, por razões conhecidas, ca
suísticaS, não' ê rilajOritárül-é So_inoS obrigados, às vezes, 
a aprovar por uma maioria; QUe nem sempre tem o res
paldo nacional, determinadas medidas que, a nosso ver, 
não são as ideais. 

Então, veja V. E_x• que, neste contexto -geral, hâ ban~ 
cos para tudo, há financiamento pai'a tudo; mas nós no-
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tamos a falta de um banco no setor mais fundamental do 
País. 

_se um lavrador, por exemplo, do Paraná, que está 
saindo da sua terra porque não teve condições de compe
tividade, quiser adquirir um imóvel, não hã um ban_co de 
colonização no País. 

Veja V. Ex• que a coisa que consideramos mais séria 
no País, hoje, é que nãO se resolve nada, sem que se resol
va o problema da terra. Enquanto ela estiver concentra
da dessa forma, jamais poderemos ter verdadeiros suces
sos em setores financeiros. Grupos particulares poderão 
ãicançar .as cutminâllcías do que se está versando no 
País, mas-não resolveremos problemas sociais. 

Então, veja V. Ex•, que não hã um banco de coloni
zação. O seu sistema, muito amplo, atende a todos os se
iõre-s, atende a qualquer especulação, mas, no que diz 

-respeito à concessãO de financiamentO parã aquisição de 
média e pequena propriedade imobiliâria, não existe. 

Enquanto isto, há créditos privilegiados de tal sorte, 
que permitiram que, em determinados Estados, grandes 
fa_zendeiros comprassem pequenas propriedades. No Pa
:r_aná,_ por exemplo, de 1975 para cá, perdemos 150 mil 
imóveis rurais, em razão dos mal empreendimentos in
troduzido"s, sobretudo_ cõnl Créditos subsidiados, permi
tindo que os titulares das maiores propriedades adquiris
sem imóveis dos pequenos proprietários. 

Por outro lado, Sr. Ministro, estamos preocupados e 
notamos que o Banco do Brasil, que é uma organização 
das mais respeitáveis neste País, pioneira na realização 
do Governo-no setot financeiro, e que foi um modelo, es
tá sendo sacríficado em função de d_~_tex:minadas organi-

--zações privadas, que, atravês de influências maiores, es
tão se agigantando no País, em detrimento do Banco. 

- Os setores, pur"amente de natureza pública e de alta re~ 
levância social e econômica, jamais poderão existir no 
País, sel!l que a proeminência seJa do Governo:- Não 
acíeditamos -muito e nem acrCditamos válido esse prestí~ 
gio que se dá às redes particulares, em detrimento do 
Banco do Brasil. 

Há uma preçcupaçã-o nossa, neste setor. Houve tem~ 
po, em que o próprio Banco do Brasil, onde a Nação se 
exercita financeiramente, não tinha dificuldades em criar 

--agênCias particulares. CríaVa POstoS....:.._ poStos humilhan
tes - que não permitiam, sequer, a realização efetiva 
dos seus serviços, enquanto que os bancos particulares 
eram criados às deZenas, sob a justifiCativa da incorpo
ração de outros banco.s. E uma grande preocupação nos~ 
sa, pois o Banco do Brasil, aqui, no Congresso, é Visto 
com mu~to _ respei~o pela sua seried<!-de, pelo_ tipo de ser
vÍçO que prestã:, -pe1i relevância dos seus objetivos. 

Outra coisa, também, Sr. Minist_ro, é quando V. Ex• 
dá énfase à essa realização fiilãilceira do Govenro; isso 
nos preocupa, 

Sã.hemos que hâ bancos, poi- exemplo o BáncÕ do Es
tado de São Paulo, que, através mesmo de estímulos do 
próprio Governador, fayorecem, de uma maneira que 
não se pode impedir, interesses nacionais ou mesmo lo
cais. Muitas pessoas tOmam empréstimos do Banco do 
Estado de São Paulo, levantam esses emprêstimos e os 

--colocam em depósitos a·prazo fixo, a juros- elevados, ou 
seja, fazem empréstimos, pagando uma taxa menor, e os 
colocam em depósitos a juros maioi"es, no próprio Ban
co, auferindo vantagens eno~mes da difere"riçã de juros. 

- Isto nos tem chegado ao conhecimento; fatos os mais 
generalizados, no Estado de São Paulo, aqui mesmo e no 
Estado do Paraná, nos fazem questionar como é que 
pode ~ar resulta~o_s para o País um sistema financeiro, 
que permite operações dessa natureza, meramente eSpe~ 
culativa. 

Outra coisã, Sr. Ministro, nO setor da exportação -
isto é um- apelo ao seu Ministério e aos representantes 
dos grandes organismos que _estão aqui presentes, presti
giando V. Ex•, tais como o Presidente do Banco doBra
sil, os seus Diretores e o próprio Presidente do Banco 
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Central -é a questão da qualidade das mercadorias que 
estamos exportando. 

Nós, aqui, temos lutado, seriamente, para aprovação 
de um mecanismo de certificação da qualidade das mer
cadorias feitas no País. O Senado não pode permitir que 
nós continuemos a fabricar automóveis, ·que perecem, 
que enferrujam efil dois anos e meio de uso. Um Pais 
subdesenvolvido n~o pode se dar ao luxo de consumir: 
produtos perecíveis dessa natureza, quando, na Europa, 
para um carro, hoje, há uma preocupação de que tenha 
uma durabilidade mínima de lO anos. 

Aqui~- tCnios lutado para aprovação de um projeto de 
certificação de qualidade. Eu, próprio, fiz um projeto, 

-estabelecendo que os automóveis não podem, digamos, 
sofrer alterações externas, em prazo menor de 5 anos, a 
menos que seja para melhoria de suas condiçõeS de eco
nomia e de_ segurança, e n~o consegui aprovação. 

Então, veja V. Ex•, temos um País subdesenvolvido 
adquirindo, de modo geral mercadorias péssimas; entre 
as mercadorias, do Pais, de um modo geral os carros são 
os piores do mundo. Muito bonitos, mas os piores do 
mundo. 

E, o pior não é isto. Hoje, estamos exportando para a 
Amêrici Latina e para a África, mercados em que se 
abrem à grande opção do Brasil, e esses automóveis che
gam, também, com essa redução, com essa capltis dlmi
nutio de qualidade, comprometendo o futuro do Pafs. 

Veja y, Ex' que a Alemanha- ondejá tivemos, inclu
sive, uma guerra- é um pafs respeitado. V. Ex• chega 
ao interior do Nordeste, a-o Paranã ou a São Paulo e en

--contra tnãquinas ~ instrumentos aleJ;Uães, de extrema du
rabilidade. 

Hoje, o Japão está numa luta tremenda pela qualida
de. Estive, recentemente, no Japão e constatei que o que 
mais o empresário japonês busca e inveja é o prêmio de 
qualidade. 

Então, digamos, sei que o mercado financeiro- em
b_ora possa depender de lei- os Ministérios e os bancos 
muito poderiam fazer, no sentido de condicionar finan
ciamentos e estímulos somente àqueles nossos produtos, 
em que a qualidade: fosse ressalvada, sobretudo quanto à 
durabilidade. 

Veja V. Ex• que um carro, que é exportado para a 
Bolívia e que enferruja ao final de dois anos e meio, com
promete a nossa vocação futura de País industrial. A A
mérica Latina está corO os olhos voltados para isto e a 
restriÇão êstâ Sendo muito grande. 
- No setor de exportação- e V. Ex• deseja fazer isto
o crescimento continua a ser a grande fonte de preocu

-pação do Governo do Brasil, e é natural que isto ocorra. 
Por outro lado,_ se o Brasil tem grandes preocupações 

COril a eiportaçãci, não vemos porque- e, hoje, a poHti
ca do Brasil, aliás, nesta parte está correta- nós não co
mercializamos com todos os pa[ses do mundo. 

Recentemente, o Senado voltou de Cuba, de um Con
gresso, de uma Conferência lnterparlamentar, que é a 
Conféi'êf(cla mais importante no setor parlamentarista, 
onde estiveram presentes 100 nãções -todos os países 
do mundo. 

Lã, nóS tivemos contatO, inclusive, com o Sr. Ministro 
da Indústria e do Comércio, que manifestou o desejo de 
importar dois mil caminhões do Brasil; iria atê importar 
veículos da Mercedes-Benze sugerimos, inclusive porque 
a tínhamos no Paranâ, a Volvo, que vem fazendo gran
des negócios com a Argentina. E, não sei porque razão, 
ainda, existem essas limitações. Atê Senadores do pró~ 

- prio PDS~ depois desta volta, manifestaram o desejo de 
caniinhar, ao Ministério das Relações ExteriOres, suges
tões, no sentido de que essas relações comerciais se rea~ 

_tassem. 
Na questão do açúcar, porque não temos, como eles, -

um reajustamento constante, estamos sofrendo capltis 
diminniitio permanente. O Paran·á é um grande produtor 
de açúcar, o Pais também, e não há uma segurança para 
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isso, quando, entre os dois maiores prodUtores no hemis
fCrio, poderia haver um convênio, no sentido de que es
ses interesse fossem protegidos. 

No mais, Sr. Ministro Ernane Galvêas, as minhas con
gratulações a V. Ex• No particular não há restrição; hâ 
restrição ao geral. E reasseguro a V. Ex• que o Senado e 
eu, pelo menos, vimos com muita simpatia s·ua confefên
cia, muito objetiva, mas na qual não houve essa preocu
pação social. ~ verdade que V. Ex• é Ministro de um ou
tro setor, mas não pode haver uma dimensão de minis
tério que não de preocupe Com esses reflexos sociais. 

Outro fato a que V. Ex• não se referiu é a quCstão da 
previdência privada aberta, Isso nos estâ causando gran
de preocupação, pois determinados grupos se organiza
ram para captar o capital, as poupanças de trabalhado
res e nós sabemos que muitos deles não têm condição, 
nem qualificação, para, por anos seguidos, ~rem titula
res, serem depositários dessas poupanças, para assegurar 
a aposentadoria. Nós temos receio de que, neste setor, 
venham ocorrer estouros verdadeiros, como ocorreram 
nos setores financeiros. Qllãntas financeiras, quantos 
bancos, estouraram neste Pafs? Isso foi prejuízo para a 
Nação, que teve de pagar os encargos, os passivos, en
quanto que os beneficiados, os titulares das próprias pa
tentes, sempre estiveram muito bem, com o seu patrimó
nio cada vez mais favorecido e assegurado. 

Congratulo-me com os representantes do Ministério 
de V. Ex• e isto é o que eu digo, também, ao Presidente 
do Banco do Banco do Brasil, Roberto Colin, ao Presi
dente do Banco Cenfral, Carlos Langoni, e, finalmente, a 
todos esses altos funcionários do setor, que, neste conví
vio aqui no Senado, ofereceram sua colaboração. No fi
nal, Sr. Presidente, mais uma vez, congratulo-me com o 
Sr. Ministro por essa conferê.llCici, -põr esta palestra. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Concedo 
a palavra ao Sr. Minstro Ernane Galvêas. 

O SR. ERNANE GALVEAS- Ilustre Senador Leite 
Chaves, eu, realmente, fico muito estimulado com as 
suas observações e satisfeito por poder coincidir, na 
maior parte, com as mesmas. 

Temos, efetivameii:le, uiiú1 pieocupação muito grande 
com os aspectos sociais do desenvolvimento do Brasil e 
sentimos que, possivelmente por uma razão-fundamental 
de escassez: de recursos, própríã. de um País, que, ainda, 
tem de construir a sua infra-eStrUtura e moldar a sua eco
nomia, e de um País de renda relativamente baixa, com 
todo um enorme campo de realizações a fazer, não se te
nha acompanhado, talvez, de maneira paralela, o desen
volvimento social com o desenvolvimento económico ex
perimentado nessas últimas décadas. 

Mas, se não temos, realmente, um banco voltado para 
esses setores de natureza social, estamos, também, traba
lhando muito nessa direçào e, hoje, poderfamos dizer 
que a Caixa Econômica Federal é, na verdade, um banco 
social. 

A maior parte das economias que a Caixa Económica 
tem mobilizado, atualemente, através da captação de re
curso e, também, as importantes aplicações do BNH es
tão dirigidas para a construção de habitações de baixa 
renda. 

Está-se construindo, ademais, sistemas de água e sa
neamento, em número enorme, em cidades do Brasil, le
vando essa assistência a regiões do País, que antes eram 
praticamente desassistidas, nesse particular. 

Verificamos, também, um progresso relativamente im
portante na área de saúde, de educação, onde, hoje, te

mos mais de 25 milhões de jovens nas escolas do Brasil, 
configurando um progresso extraordinário. Em 1964, 
tínhamos 120 mil alunos nas universidades; hoje, temos 
quase 1 milhão e 700 alunos. Temos mais estudantes nas 
nossas escolas do que o Canadá, com· praticamente o 
mesmo produto nacional, tem na sua população total. 

A previdência privada, que, em 1964, atendia a menos 
de 6 milhões de pessoas, atualmente atende a 24 milhões 
de pçssoas, com problemas, problemas que estamos vi
vendo hoje, em decorrência da crise da Previdência So
cial, oriunda da incompatibilidade de recursos com_ os 
programas que lhe foram confiados. 

_Mas, eu diria que se verificarmos os progressos que fo
ram feitos mi. ârea de habitação, na â!eii. de sãúde, na 
área de san_eamento, na área de educação, na área da 
PrevidênCia-Social, também nesses setores o Brasil reali
zou um grande avanço nos últimos anos. 

Ainda falta mufta coisa a fazer e, serii dúvida alguma, 
há escassez de recursos, porque o Brasil é um País escas~ 

- so de capital, o que, ainda, vai condicionar muita coisa, 
que nã9 poderemos resolver num prazo curto. Na medi
d8. em-Que-o Pcií.S vai progredindo, a população vai me
lhorando o seu padrão de vida e vamos sentindo que o 
Brasil vai, cada vez mais, caminhando na direção dessas 
âreas sociais. 

Um outro ponto que V. Ex• mencionou, e que é uma 
preocupação séria, tã.mbém, da nossa part~, trata-se do 
posicionãmento do Banco do Brasil no contexto finan
ceiro. Sentimos que, principalmente ~esses últimos dois 
ã.nos, -temos imposto um certÇl sacrifíciO aO -Banco do 
Brasil, que vinha sobrecarregado com a responsabilidade 
de, praticamente, dar atendimento a todos os grandes 
programas de crédito subsidiado, especialmente na ârea 
da agricultura e da educação. Assim, estamos especial~ 
mente na área da agricultura e da educação. Assim, esta
mos mobilizando o sistema bancário privado, para for
mar ao lado do Banco do Brasil, no atendimento desses 
programas prioritários, e já podemos dizer que, neste 
ãit6 de 1981, estamos vivendo, COII!_ esta orientação, uma 
experiência altamente satisfatória. 

A orientação da política de crédito, como mencionei 
antes, está, hoje, voltada para essas altas prioridades, 
que configuram investimentos e atendimento na área 
agrícola, na área da exportação e na ârea da energia. 

São esses, ba"sicamente, os grandes problemas que te
mos, hoje, no meio das dificuldades criadas desde 1964. 

No campo das exportações, V. Ex' conhece o esforço e 
o sucesso que tem sido a política neste_ particular. Embo
ra tenhamos estado, praticamente, estagnados em ma
téria de comércio -exterior, de 1945 a 1963, a partir de 
1965 iniciamos uma nova era na área das exportações; de 
um montante de I milhão e 300 mil dólares, já estamos 
caminhando para 24 bilhões de dólares de exportação, 
com os produtos manufaturados representando mais de 
50%. Talvez, neste ano, 55% das exportações brasileiras 
sejam representadas' por produtos industrializados. 

Ganhando na diversificação dos produtos, estamos 
abrindo um maior leque na pauta das exportações, ex
portando um número, cada vez maior, de produtos, pro
dutos esses cada dia mais sofisticadoS. 

Com as deficiências que a nossa tecnologia, aióda, não 
nos permite superar, em parte pelo seu próprio estágio 
de desenvolvimento, em parte pela própria limitação dos 
recursos de capital, não temos- podido realizar, nessa 
área, um maior desenvolvimento nacional. 

Mas, pelo número de mercados que, hoje, o Brasil al
cança com as suas exportações, vendendo para a Ásia, 
para o Oriente Médio, para a África, para a América La
tina, para os grandes países industrializados, par~ a Eu
ropa, para os Estados Unidos, jã vamos sentindo que te
mos grandes possibilidades no campo das exportações e, 
também, dos produtos industrializados. 

Estamos aperfeiçoando as ciências das nossas indús
trias e, como V. Ex• mencionou, exportamos automó
veis, caminhões, ônibus, ambulâncias, máquinas, trata
res, diversos outros produtos e bens de capitais pesados, 
equipamentos para a indústria de cimento, refinarias, a
lém de termos iniciado um processo de exportação de 
serViços das nossas grandes empresas de engenharia, que 
dominaram a técnica de grandes construções e que, a-
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tualmeni:e,já estão presentes nas competições in-ternacio~ 
nais, ganhando concorrência de grandes empresas euro,
péias, no Oriente Médio, na África, na América Latina e, 
até mesmo, em alguns países industrializados. 

O País está montando uma estrutura de exportação e 
estâ avançando na direção de levar as fronteiras econó
micas, praticamente, a todo o território nacional; Rorai
ma, Mato Gross_o, Rondônia, Gciiás, os cerrados, Minas 
Gerais. o N ardeste estão, hoje, cada vez mais incorpora
dos e integrados à economia na.cional. 

Hâ, realmente, uma orientação da política financeira e 
económica- neSta direção e o esforço, que estamos reali
zando na área da exportação, está, efetivamente, repre
sentado pela taxa de expansão que temos experimentado 
nas nossas vendas ao Exterior. O Pafs, no ano passado, 
exportou mais 32%, perfazendo os produtos manufatu
rados mais de 40% do total de exportações. Estamos com 
uma taxa de crescimento, que acarretará, ao final do 
ano, uma expansão global de 20%, com 30% de expansão 
dos produtos industrializados numa conjuntura inteira
mente adversa, numa configuração de recessão_ pratica
mente em todos os países do mundo. 
_A Europa, desde 1974, te!Jl experimentado um cresci

mento_jnsignificante ria süa economia; agora, ingressam 
os Estados Unidos na sua recessão. Neste mundo de difi
culdades, neste mundo de recessão, a experiência que es
tamos realizando na área de exportações, de comércio 
exterior, eu cónsidero extremamente positiva e traduz o 
esforço e a orientação empreendidos para estimular essas 
atividades. 

Falta muito a fazer e concordo inteiramente com as 
observações de V. Ex•, no sentido de que temos que divi
dir as atenções para o progresso económico, para- a -ârea 
das exportações, para a melhoria da qualidade e da efi
ciência e, simultaneamente, para atender aos porogra
mas sociais. Os números indicam que estamos realizando 
com dificuldades, com as limitações que enfrentamos, 
mas que estamos realizando um trabalho que eu acho al
tamente positivo. Muito obrigado pelas suas conside
rações. 

Q_ SR. LEITE CHAVES - Br. Presidente, peço li
cença para me retirar, porque estou sendo chamado pela 
Presidência, para recepcionar o Vice-Presidente dos Es
tados Unidos. 

O SR. ERNANE GALV~AS- Muio obrigado, Se
nador. 

O SR. PRESIDENTE {Tancredo Neves) - Dando 
· continuidade aos nossos trabalhos, concedo a palavra ao 

segundo interpelante inscrito, o nobre Senador Bernardi
no Viaria. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Eu quero, antes de 
tudo, parabenizar o MiniStro Ernane Galvêas pela notá
vel contribuição que traz aqui, através dessa publicação, 
ao nosso Relator Senador José Lins. 

Queria aproveitai- a õpártunidade, também, para lou
va_r a V~ Ex• e aos membros de sua equipe, pela atuação 
na pasta do Ministério da Fazenda, pois a essa altura dos 
acontecimentos já se prevê a sua vitoriosa linha de ação e 
dos seus companheiros de trabalho. 

Gostaria de fazer perguntas, inclusive de interesse de 
cmpresârios da minha região. Há esperança, Sr. Minis
tro, de liberação de verbas para as destilarias de álcool, 
com cronograma de liberação já aprovado ainda n~te 
ano? . 

Outra pergunta: em que pé: estaria o zoneamento agrí
cola que está sendo elaborado pela Diretoria -de Crédito 
Rural do Banco Central? Se V. Ex• estiver a par, poderia 
nos prestar este esclarecimento? 

A terceira pergunta está relacionada com o noticiârio 
de hoje da imprensa. Em que parâmetros V. Ex• se ba
seou- para fazer previsão de super,l'it, no balanço de pa-



4218 Quarta-feira- 21 

gamentos, de cerca de 3 bilhões de dólares, para o exerci~ 
cio de 1982? 

São essas as perguntas. Muito obrigado. 

O SR._ERNANE GALVeAS ~Ilustre Senador Ber
nardino Viana, eU gostai'íã -de dizer a V. Ex• que temos 
voltado toda uma atenção especial para a realização do 
programa de ãlcool no Brasil. Hã uma meta de se produ
zir lO milhões e 700 mil metros cúbicos de âlcool em 
1985, o que, segundo declarações do Ministro da Indús~ 
tria e do Comércio, talvez tenhamos que adiar pela pró~ 
pria estrutura da demanQa_de ál_cQol e gasolina, em re
lação aos outros programas de combustíveis, e pela re
dução do c_onsumo, que tem ·ocorrido nos últimos anos, 
com benefícios evidentes para a economia nacional. 

Mas temos jã realizada uma grande conquista nessa 
área; hã três anos atrâs, pfoduzfamos, escassamente, 1 e 
meio milhões de metr_os çú_bicos de álcool; este ano, ul
trapassamos os 4 milhões de metros cúbicos e estamos 
com um conjunto de projetas em instalação, em cons~ 
trução, que assegura, pelo menos, 7 e meio milhões de 
metros cúbicos, só com os projetas jâ instalados. 

O programa de investimentos nessa ârea, ao lado da 
formação de lavouras de cana para dar atendimento às 
novas refinarias, com o rítmo aCelerado da inflação em 
1980-1981, ultrapassou as nossas previsões. E, re3lmen~ 
e sentimos que, pelo subsidio dado, pelo custo subsidia

do dos investimentos e Pela quantidade de projetas apro
vados, reajustados periodicamente em termos de cor~ 
reção dos seus valores orçamentários, encontramos uma 
certa dificuldade de abrigar toda a d~ma_nda para novos 
in-vestimentos nessas área, principalmente a partir da 
grande massa de projetas, que chegaram-às nossas mãos 
até junho deste ano. 

Em função da própria limitação dos custos fina_uceiros 
dos projetas, em vista de_um~:J elevação das taxas a partir 
daí, o que é que estamos' fazendo? Estamos procurando, 
hoje, concentrar os recursos do Banco Céi1tral1 os recur
sos do Fundo: de Mobili_z;ação Energética orientados nes
sa direção, os do Banco do Brasil, os do BNDE e os do 
Banco do Nordeste, para dar um atendimento priori~ 
tário, e sem nenhuma interrupção, aos projetas que já es
tavam em andamento, ou seja, àqueles projetas, cujos 
desembolsos jâ haviam sido iniciados anteriormente, que 
já estejam em fase de realização, alguns com formaçã:o 
de lavoura, outros jâ na fase de instalação_ dos-seus equi~ 
pamep.tos. Para esses estamos, na verd~de, procurando 
preseti.ã.r recursos, para que sejam realiz~dos e_co_n_çluí~ 
dos em tempo, 

Vai, evidentemente, haver um certo adiamento no iní~ 
cio de realização de alguns outros projetas, sem nenhu
ma influência maior na realização do programa, ao mt:s~ 
mo tempo em que vamos, procurando orientá~lo na diw 
reção de ãreas, que não representem uma substituição de 
lavouras de produtos de alimentação, em favor da pro
dução do ãlcool. 

Na reorientação, na delimitação de âreas para esse 
programa do álcool, temos procurado evitar que os pro
jetas sejam localizados, por exemplo, em regiões de São 
Paulo, onde ê importante manter as lavouras de alimen
tação. Estamos orientando os projetas na direção do 
Norte, do Nordeste, de Mato Grosso, e com isso eu creio 
que Q programa ganhe uma estrutura bastante equilibra
da. POssivelmente, não teremos essa meta cumprida em 
1985, como tem anunciado o Ministro CamilQ Penna, 
mas vamos dar resposta em termos de substituição de ga~ 
salina com o programa do álcool, sem dúvida alguma, 
na exata dimensão das nossas necessidades. Muito obri
gado pelas suas observações. 

O SR PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Pergunto 
ao Senador Bernardino Viana se já estâ com as suas per
guntas encerradas. 
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O SR. BERNARDINO VIANA - O Sr. Ministro 
não falou do zoneamento agrícola, a respeito do qual eu 
perguntei, e também do noticiário de hoje. Em que parâ
metros V. Ex• se baseou? 

O SR. ERNANE GALV~AS --:- Est~ ano, devemos 
exportar cerca de 24 bilhões d~ dólares. Se e?>portarmos, 
no ano que vem, mais 4 bílhões em cima d~ses 24, tere
tnQ_s um_a ~Jg)Oitação tot<I:I de 28 bilhões. _Não__ê fâ_.;;il çx
portar mais 4 bilhões de_.d._ól_ares num mundo de recessão, 
num mercado que está, cada vez mais, l!larcado por um 
proCesso de reStriÇõeS. Mas, eu creio que crescer 15%, ou 
atê 20%, em termos de expqrtações, ê uma tarefa qUe po
demos realizar. Jâ a realizamos antes e a contint,~amos 
realizando nessa_ fase nova das exportações, iniciada em 
1965. No ano passado, aul)1entamos as exportações em 
32%; nesse -ano, possivelmente, as aumentaremqs em 
20%. Assim, se;: aumentarmos em 15% a 20% as nossas ex~ 
portações, teremos assegurado o montante de 28 bilhõe;s 
de dólares. 

As importações estão muito _contidadas, em fu.nção do 
encarecimento e da sistemática da política cambial ado
tada nesses JJ,ltimos anos. O processo de minidesvalori~ 
zações reaís, a eliminação de uma série de isenções, a 
presença de tarifas na importação de matérias-primas e
de equipamentos_, a imposição da taxa de IOF sobre as 
importações, e um modo geral estão trazendo as impor~ 
tações para um nível mais compatível com as nossas pos
sibilidades de balanço de pagamentos e, de certa forma, 
estimulando uma série de projetas-e de setores de substi
t-lJ-íção de importação, na área interna. 

fsto estâ sendo feito, de certa maneira, sem se compro· 
meter a estrutura industrial, apesar de que, evidenternen~ 
-~~: -,.im-a-limitação de importações impõe, pela sU:a pró~ 
p-na-·rfa"fureza, pela própria relação natural enti'e o cresci~ 
menta de importações e o crescimento de Produto Na~ 
cional, uma limitação também na expansão das ativida
des econômicas. 

Mas, estamos vendo -que, até agora, com exceção da 
importação- do petróleo, que continua crescendo, princi~ 
palmente em função das elevações de preços em relação 
aos dos anos ~nteriores, as outras importações estão de~ 
crescendo, em dólares. · 

Mas, se chegarmos, ao final deste ano, com um total 
de 23 bilhões ou 23,5 bilhões de dólares e se projetarmos 
este montante daS importações para o ano que vem, ad~ 
mitindo que se possa chegar a 25 bilhões de dólares, tere-
mos um diferencial entre 28 bilhões de exportações e 25 
bilhões_de importações, perfazendo um superávit de 3 bi~ 
lhões de dólares. 

Isto é urna meta e não uma estimativa de resultados 
para o ano de 1982, mesmo porque, ainda, não nos 
debruçamos inteiramente para realizar as hipóteses de 
trabalho" na área externa, na área do balanço de paga~ 
rnentos. Geralmente, fazemos isto para levar ao Conse
lho Monetário a orientação, as diretrizes da política fis
cal, monetária e cambial, e, nessa êpoca, então é que 

- concluímos os exercícios, a hipóteses. Nesse contexto, 
geralmente, trabalhamos com três hipóteses para o ba
lanço de pagamentos. 

Em princípio, adiantando apenas essas primeiras indi
caÇões, creíO que essa meta não ê somente uma previsão, 
nias se trata _de uma necessidade imperiosa. Temos que 
dedicar todo o nosso esforço, temos que ·co-ricenlràl' to
das as nossas vontades, todas as nossas atenções, para 
produzir um superávit importante na balança comercial. 

B atravês do Supêrãv"it na balança comercial que va~ 
mos resolver o problema da dependência da captação de 
re.9-ursos fiO exterior e vamos superar esse pi'ocesso de en~ 
diVidãffiinto crescente effi moeda estrangeira-. Cónw-_esse 
es:rOrçO está dando resultado, CQmo feffiõs verificado-que 
as éxpOrtàções têm respondido aos inçentivos, que têm 
sidG:l conce-didos nessa área, creio que é perfeitamente 
factível trabalhar com uma prÕjeção de 3 bilhões de 
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dólares de superávit na balança comercial, para o ano 
que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Com a pa
lavra o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Ministro, 
parabenizá~(o pela exposição seria, pratícamenfe, uma 
redundância, porque V. Ex• sempre que fala sobre os as
Suntos, que dizem respeito à sua Pasta, o faz com o bri~ 
lhantismo que todos nós reconhecemos, assim como os 
companheirOs de V, Ex•, que estiveram nesa CPI, na sua 
primeira fase de trabalhos, no nosso modo de ver,já sa
naram as dúvidas, porventura existentes, a respeito da
queles assuntos, que, na época, eram assunto-s pafpítan~ 
tes. 

Quero aproveitar a vinda de V. Ex• para fazer alsumas 
indagações e, pelo que estou vendo, as indagações devem 
ser feitas todas antes de V. Ex• iniciar as respostas. Por 
isto, farei uma série de indagações, para, posteriormente, 
V. Ex• apresentar as respostas. 

Como Senador nordestino, não poderia deixar de tra~ 
tar de assuntos de interesses da região. 

Todos sabemos que o mercado financeiro capta recur~ 
sos, que são canalizados, a título de incentivos fiscais, 
para o Nordeste. 

De 1966 para cá, o sistema de incentivai fiscais, que 
antes eram maciçamente destinados àquela Região, pas~ 
sou a ser retalhado e dividido tambêm com a Região 
Norte, substancialmente para diversos setores beneficia
dos, tais como a pesca, turismo, reflorestamento e ou~ 
tros. 

Novas reduções se fizeram sentir, com a criação do 
PJN e do PROTERRA, em 1971 e 1972. 

Diante disso, o sistema de incentivos passou a ser defi· 
citário. 

A perda sofrida pelo Nordeste, com o _fl:aci_onamento 
do sistema de incentivos fiscais, foi quantificada em cer· 
ca de Cr$ 270 bilhões, no período. Convenhamos que se 
trata de uma significativa perda de recursos, indispensá
veis ao desenvolvimento da região. 

Para se ter uma idêia mais concreta dessa perda cons
tante, vale a pena lembrar que, no ano de 1980, foram 
-destinados Cr$ I i,8 bilhões ao Fundo de Investimentos 
do--NordeSte, para uma· estimativa de CrS 35 bilhões, ne~ 
cessários à viabilização de projetas na Região. O fatO é 
que aquele valor alocado ao FINO R, em 1980, J:Cpresen~ 
tou Cr$ 1,9 bilhão a minas do que os CrS 13,7 bilhões de 
1979. 

Diante desse quadro, a pergunta que dirigimos a V. 
Ex• é no sentido de _saber se o governo pretende ou não 
alterar a atual sistemática dos incentivos fiscaiS para o 
Nordeste, atendendo às urgentes necessidades da Re
gião: Se afirmativa a resposta, quais seriam essas medi~ 
das e se elas já estariam em estudos ou em vía de impli:~ 
mentação. 

A-segunda indagação, Sr. Ministro, seria a respeito do 
IOF. Quando foi in-stituído o IOF no Brasil, em 1979, 
determinou~se que ao Banco do Nordeste caberiam 12% 
de todo esse imposto recolhido no Pais. No entanto, esse 
percentual não vem sendo observado. 

A pergunta seria se n6s receberemos de volta para o 
Banco do N01:deste esses 12% do IOF. 

A ter~ pergunta, Sr. Ministro, que vamos fazer, 
não diz respeito, diretamente, ao problema do funciona
mento do mercado financeiro, mas, de forma indireta, 
relaciona-se com o assunto e nos parece de grande atuati~ 
-dade ·e oportunidade. 

Recentemente, o governo adotou medidas, visando à 
tributação dos lucros dos Bancos. A reação, como se sa~ 
be, não foi favorável. 

-Queremos saber se, para evitar ou neutralizar possf
veis manobras tendentes a repassar o ônus dessa tribu~ 
tação, cujos reflexos seriam altamente negativos ao pró
prio aível desejável de poupança e de investimentos, o go-
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verno estã preparado e quais as medidas a serem adota
das, com vistas a neutralizar esses eventuais expedientes? 

Outra pergunta, Sr. Ministro: anteoiltem (terça-feira), 
foi concedido o Prêmio Nobel de Economia ao Professor 
americano James Tobin. 

Consta que o agraciado é um áspúo crítico das cOn
cepções monetaristas de linha dura, como é o caso de 
Milton Friedman, inspifidor das atuais polítiCas ecOnô
micas do Presidente Reagan e da Primeira-Ministra 
Margaret Thatcher. 

Das idéias divulgadas do Senador Tobin, duas parece
ram constituir os fundamentos de suas teorias. 

A primeira ê--aquera que enfati:Zi a prioridade da polí
tica de pleno emprego, como forma mais conveniente de 
combate à inflação, em lugar de uma política antíinfla~ 
cionária, -mes-mo -com o custo soCial do desemprego, 
como querem as correntes monetaristas mais rígídas e 
ortodoxas. 

A segunda idéia, refere--se à sua posição mais decídid3-
mente favorável ao incremento dO ·mercado financeiro, 
com toda a certeza a partir da idéia anterior de pleno em
prego, pois essas duas políticas"(de pleno emprego e a di 
incremento do mercado financeiro} se relacionam "íntíffia 
e interdependentemente. 

Como o Senhor vé as teorias do Prof. Tobin e em que 
aspectos estariam em acordo _ou desacordo _com a políti
ca do governo de combate à inflação, sabendo-se que há 
uma taxa de desemprego crescente e um insatisfatório 
nível de poupança? 

Ainda com referência às idéias áo Prof. Tobin,- tei1do 
em viSta sua opiriião de-que as pessoas, para diminuir os 
riscos de suas aplicações, preferem "não colocar todos os 
ovos numa cesta só", optando pela diversificação, den
tro do princípio da "seleção de carteira", gostaria de in
dagar a V. Ex', Senhor Ministro, se diante desse perfil 
psicológico, digamos assiffi, âo investidor, o Governo 
pensaria em incentivar a poupança popular via apli
cações, por exemplo, em fundos de investimentos, ou se, 
ante àquela comprovada tendência diversificadOra, o 
Governo prefíríria.a captação direta, via operações de 
Bolsa, por exemplo? 

Mais uma indagação que faço a V. Ex', Sr. Ministro: 
comenta-se qúe a Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP) tCria enCamPa:do- algumas susgestões 
do ex-Ministro Otávio Gouvêa de Bulhões, com vistã:Sà 
capítalização do setor privado, através-do mercado "ado
nário. -- -----

Dentre essas propaladas medidas, uma diria respeito à 
redução do lucro tributável, correspondente a dividen
dos distribuídos a ações novas, para efeito do Imposto 
de Renda. 

Isso beneficiaria as erilpresas, mas, em contrapartida, 
o acionista seria onerado na base do cálculo do dividen
do, com uma elevação de 30% a 40%. 

Segundo os técnicos, o objetivo da medida seria -tranS
formar o dividendo não em um título patrimonial, da 
forma com é hoje, mas num rendimento financeiro. 

As notícias a reSPeito dãOCOD.tade que o ex-Ministro 
Bulhões teria feito -gestões preliminares junto a autorida~ 
des do Governo e obtido boa receptividade. -

Gostaria de saber de V. Ex•, cas_o sejam procedentes as 
notícias, em que consistem, efetivamente, essas· medidâ.s 
e que benefiCias concretos elas trariã.m à capitalização da 
empresa privada nacional? 

Da meSma forma, em-que- consiste a comentaDa íriifo
dução da exigência de uma contrapartida de recursos em 
moeda estrangeira, na forma de capital de risco, em Vã

lume equivalente ao que for captado no mercado brasi
leiro, via lançamento de ações, por parte de empresas de 
capital majoritariamente eStrangeiro? 

(Em anexo matéria sobre o assUnto). 
Outra indagação, Senhor Ministro: o exwPresidente do· 

Banco Centrai, Sr. Carlos Brandão, num estudo recente, 
partindo da constatação de que mais de 50% da pau

, pança financeira bruta do País- ou 70% de todo o cré-

dito, ao se acrescentarem os depósitos à vista e a prazo 
recolhidos pelos Bancos Oficiais e Caixas Económicas
entende que, para deter o processo estatizante, não basta 
privatizar algumas empresas, mas é indispensável colo
car o crédito nas mãos do setor privado. 

O que acha V. Ex' dessa opinião e qu31 seria a estraté
gia do Governo_ para reduzir essa concentração de crédi
to em suas mãos'? 

(Em anexo a matéria pertinente). 

A última indagação, Sr. Ministro, ê a respeito de uma 
afirm3tfva, Se não me Cngano, feita ã~ ui pelo-br. Lango
ni de que nós n~~essitaríamos modificar a legislação hoje 
ex!stente, para que o Governo tivesse condições de atin
gir aqueles elementos do Mercado Financeiro que fazem 
aplicações indevidas, em prejuízo dos acionistas e dos aw 
plicadores nos capitais. Eu perguntaria a V. Ex• se jã e
xiste em andamento alguma medida nesse sentido para 
atingir os chamadoS "cola_e::inhos branco!!", que, infeliz-

- meiite: nilnca vão para a cadeia. 
O ~R. ERNANE GALVi::AS - Ilustre Senador Ju

tahy Magalhães, tentando responder a sua primeira per
gunta, relacionada com o fluxo de recursos em direção 
ao N ardeste, eu diria que, r~almente, no ano de 198 f. te
mOs :Orna situaçãÕ substancialmente melhor do que tive
mOs no anO de f98if. Considerados Os progfamaS espe
ciais e a transferênCia de recursos através do FINOR, 
~ran_sferimos, em 1979, na direção da Re8;ião Nordeste, 
20 bilhões e meio de cruzeiros e cerca de 30 bilhões, em 
1980. De fatõ; fOi um cfeScimento felativameD.fe--riiodCS
to do ponto de vista de transferência de recursos para es
ses programas- especiáis a que nos referiffios:- -PóLO
NORDESTE, Sertanejo, in-clusive hídricOs, irrigação, a
grciiildústria; zOna cana vieira, e FINO R". O ·FINblt, por 
exemplo, de 13 bilhões de cruzeiros em 1979, foi a 16 bi

-lhões em 1980, com um crescimento modesto de menos 
de 30%. O POLONORDESTE de Cr$ 3 bilhões e meio 
para Cd 4,1 bilhões. Realmente, nós nos penitenciamos 
desse processo, porque fÕi urna época de extrema dificul
dade, com ·difíceis problemas, princ_i_p_a~l!l~n~!!__ nl! __ ~r_e~_ 
agrrcOfã~-coma seca no NOrdeste. Outros programas fo
ram desenvolvidos para os projetas de emergência. 

No ano de 1981, entretanto, a configuração de transfe-
rência de recursos vai de Cri 29 bilhões, em 1980, para 

--- Cr$ 57 bilhões, significando, praticamente, mais do que 
- dobrar esses diversos pr9grarnas. O POLONORDESTE, 

por exemPlo, passã de Cr$ 4,7 bilhões para Cr$ 10,9 bi
lhÕes; o Projeto Sertanejo de Cri 1,5 bilhões para Cri 3 
bilhões; o FINOR, por exemplo, que passou de Cr$ 13 
bilhões, em 1979, para Cr$ 16 bilhões, em 1980, passa 
pira Crs 32 bilhões, em 1981. Então, acho qUe o ·proble~ 
ma foi superado neste_ exercício e que, sem dúvíôa algu
ma, pelas verbas que estão colocadas no Orçamento da 
Urlião e 'pelos programas que estão inseridos no Orça

-mento Monetário, vai-se continuar esse mesmo proces
so. 

O Banco do Brasil, os bancos comerciais, a própria 
política de crédito do Banco Central têm procurado pre
servar esse fluxo de recursos em relação ao Nordeste, 
mesmo dentro ~as limitações impostas pela política ino-
netárla. - --- --- -- --~ 

Da mesma forma que a politica fiscal, as transferên
cias, os Fundos de Participação dos Estados e Muni~f
pios, também a utilização do Fundo Especial assegura 
ao Nordeste uma participação importante nesse c.onjun
to. Temos, pór exemplo, na área de transferência de fun
dos fiscais, o NOrdes-te com 9f% de crescimentO de parti
cipação, enquanto qUe aS regiões Sul e Sudeste partiCi
pam rnodestamet)te com 16% e 3,5%, respectivamente. 
Acho que, através desse processo, temos recomposto o 
fluxo de recursos para o Nordeste, nas proporções ade-_ 
quadas. 

Com relação ao IOF, objeto de_um decreto-lei que fi
xou uma participação de 12% para o Barico do Nordeste 
e de 6% para o BASA, esses programas foram interrom-
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pi dos, a partir do momento em que passamos a utilizar. 
os recursos. 

Utilizamos, primeiramente, os recursos do IOF que fi
cavam nas reservas monetárias do Banco Central e no 
Orçamento da União. E, basicamente, temos procurado 
absorver ou recuperar esses recursos para financiar, com 
maior prioriâade, os pfogramas de exportação, sem des
curar das outras transferências que, dentro dos projetas 
especiais, o Banco Central tem feito na direção do Banco 
do Nordeste e do BA8_,o\. 

Basta verificar os programas de aplicação do Banco 
dQ N o_r_des_te e do BASA e a expansão realizada em 1980 
e em 1981, para se constatar que eles, realmente, muito 
mais do que duplicaram as suas operações com recuros 
origináriOs do OrçaffieD.to Monetãi-io. E o IOF, embora 
não tenha mantido as proporções de 12% e 6%, em re-
lação ao Banco do N ardeste e ao BASA, não irilpediu 
que essas duas instituições, tão importantes para o de
senvolvimento de suas regiões, tenham tido suas ações 
continuadas. 

A respeito das suas observações sobre a teoria do Pro
fessor Tobin, acho ql_le se tratam de colocações um tanto 
acadêmicas do ponto de vista e da ênfase que se devem 
dar, ao lado da oferta de bens e serviços e do estímulo à 
produção, como medidas de combate à inflação, em lu
gar dos instrumentos clássicos de política fiscal e de polí
tica monetária. 

Na verdade, a experiência realmente não. endçssa esse 
tipo de colocação para combater a inflação, principal
mente quando a inflação está arraigada na economia, 
coilló ê O--Caso dÕ-Brasil e, hoj_e, também, dqs Estados U
nidoS. 

-Evidentemente, que hivendo c"ã-pacidade 0~-iosa. nas 
fábdcas, havendo terras disponíveis e mão-de-obra de
sempregada, é possível estimular o lado da oferta e o 
lado da produção, sem que a resposta, em termos de in
flação, seja propoícional às medidas de apoio à pro-
dução. -- -

_Iv:l~.- _ga __ me.diçla __ em _que ___ v_i_vemos __ meno.s_do_que_.um 
processo de inflação e fiais uma espiral inflacionária"; Cm 
qUe OS reajustamentos dos preços vão se fazendo atravCs 
dos reajustameõ.tOs dos salários, e isso forma um círculo 
ViCioso de inflação, dificilmente poderemos imaginar 
programas importantes de alocação de recursos para o 
processo produtivo, como medida de combate à in
flação. 

No momento em que temos essa interação de fatores, 
com salárioS agindo sobre os preços, preços agindo sobre 
os salários e o pro~so numa continuidade, acho que, 
realmente, o desaquecimento da demanda do setor 
públicO e do setor privado tem que ser continuado, se 
queremos quebrar o círculo viciOso da inflação. 

~ um.a teoria que, talvez, os Estados Unidos estejam se 
propondo a reaJizar, aumentando os gastos nos investi
mentos do setor privado, através dos cortes de tribu
tação no orçamento federal, ao mesmo tempo em que 
realizam alguns cortes na área das despesas, com o senti
do de estimular e reativar a produção e responder às 
preocupações maiores -ao desemprego, Não é uma teoria 
provada. Acho até que, no caso brasileiro, não teríamos 
a menor condição de realizar um programa inteiramente 
voltado para esta direção, o que não significa dizer que 
não estejamos faúndo, paralelamente, essa experiência. 

O que se tem feito no Brasil, ultimamente? Na medida 
em que a inflação ultrapassou o limite dos 100%, nos vol
tamos, realmente, para uma disciplina do setor público, 
tratando de conciliar as suas despesas, inclufdas as em
presas estatais, com as disponibilidades de recursos do 
próprio setor. 

E na área privada, onde realmente hã um excesso de 
demanda em relação às disponibilidades de recursos, es
tamos procurando controlar a ~xpansão do crédito e dos 
meios de pagamento, de uma maneira gradual, de uma 



4220 Quarta-feira 21_ __ PIÃRIODO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

maneira cautelosa, para não provocar traumas maiores 
sobre a economia nacioOal. 

Ao mesmo tempo em que executamos essa disciplina 
na ârea fiscal e na área monetária, temos estimulado a 
produção agrícola, temos realizado investimentos, que 
até excedem a nossa capacidade de mobilização de recur
sos não inflacionários, para estímulo desses setores. E é 
isso, em grande parte, que ainda responde pela continui
dade do processo inflacionário no Brasil, nos níveis em 
que ele ainda se encontra hoje. 

Mas, não interrompemos esse processo, não interrom
pem'os o fluxo de recursos para as regiões mais atrasa
das; continuamos a dar assistência à agricultura, pratica
mente para atender à elevação dos custos de produção, e 
estamos orientando enorme massa de recursos na diR 
reção das exportações. 

Portanto, estamos, ao mesmo tempo em que impomos 
uma disciplina fiscal e monetária, com o sentido de reduR 
zir a inflação, mas não descuidamos de fomentar os setoR 
res prioritários, entre os quais, a área de energia é um 
campo que serve de exemplo, pela mobilização de recur
sos para fomentar atividades, que vão compensar, possiR 
velmente, a redução de investimentos, principalmente na 
área das empresas estatais. 

Com relação às idéias __ do Dr. Bulhões, tratamRse de 
colocações, cuja análise iniciamos, a fim de examinar a 
sua viabilidade e a possibilidade de que alguma modifiR 
cação impo,rtante se- pOssa fazer nessa área. 

Mas, a primeira impressão, por exemplo, com relação 
à isenção de imposto sobre os dividendos das ações noR 
vas, seria de que as ações emitidas pelas empresas aber
tas, entre os anos de 1981 e 1982, não teriam os seus di viR 
dendos onerados para fomentar a capitalização das em R 
presas. 

Não é um jlrõblema fácil de ser solucionado. Em pri
meiro lugar, porque ele contemplaria de imediato as 
grande empresas, as empresas que já têm acesso ao mer
cado de capitais e não as empresas médias e pequenas, 
que estariam com os mesmos problemas que já têm hoje. 
Em segundo lugar, acho que traria uma complicação 
maior ainda, relacionada com as cotações dessas ações 
no mercado. 

Além das ações ao portador, das ações nominatiVas, 
das ações ordinárias, das ações preferenciaiS, tci:fíâtriOs; · 
também, que ter umas ações verdes, umas ações amare
Ias, para saber que, num determinado momento, num 
determinado exercício, os lucros produzidos por deter
minada capitalização de uma empresa não estão sujeitos 
à tributação. É um mecanismo eXtremamente difícil, au
dacioso na sua concepção, mas que vai -requerer, real
mente, uma dose grande de consideração, para chegar
mos a decidir alguma coisa nessa direção. 

Diria também que, com relação à sugestão da Fede
ração ·das Indústrias do Estado de São Paulo, de se fazer 
uma composição em todos os empréstimos do sistema fi
nanceiro, misturando, paralelamente, recursos de origem 
externa com recursos de origem iriterna, as- CõmPii
cações, que isso poderia trazer para a administração do 
sistema, nos dão a idéia da perplexidade que poderia ser 
gerada no mesmo, se um processo dessa ordem fosse in
troduzido no momento. em que, ainda, temos tantas difiM 
culdades e tantos problemas a superar. 

Fico imaginando, por exemplo, que isso traria uma 
maior disparidade, dentro do sistema, entre as organi
zações maiores e as menores. As empresas maiores te
riam um atendimento melhor dentro desse sistema. As_ 
grandes instituições finariceiras, que hoje se expandem 
mais rapidamente que as instituições menores, que não 
têm acesso aos mercados internacionais-, teriam ainda 
uma vantagem acrescida do ponto de vista que se expan
diriam, em maior inteil.sidade, nas duas direções. 

Atualmente, as instituições financeiras de menor porte 
estão com uma limitação de expansão dos seus emprêsti-

mos com recursos captados no mercado interno, ao nível 
Qe:_SO%, que prevaleceu durante este ano. 

O sistema se está expandindo com re-cursos captados 
no exterior e, portanto, se expande mais na direção das 
inStituições que têm maiór acesso a esse mercado. Na 
medida em que combinássemos as duas fontes de recur
sos, as grandes instituições e, possivelmente, as grandes 
empresas seriam favorecidas nos dois segmentos do mer
cado, o que me parece não ser a melhor solução para dar 
respostã_ã_s ·necessidades de crédito que as empr~sas estão 
apresentando, atualmente. 

Acho que o sistema atua(estã -funciÕnando bem. Esta
mos começando a colher os frutos de uma disciplina, que 
foi impoSta:, recentemente, com a nova orientação da 
política monetária e da política de crédito. 

Ess-a "experiência Dão está ainda inteiramente consoli
dada, mas os resultados já se apresentam com os primei
ros sinais de declínio da inflação, com a maior disciplina 
da atuação das instituições financeiras, e, agor-a, com aS 
primeiras indicações na área externa e na do balanço de 
pagamentos, toda essa política começa a apresentar re-
sultados positivos. 

Assim, não é essa a conjuntura, ou o momento mais a.: 
dequado, para reformulações, que seriam experiências 
impossíveis de serem testadas em laboratórios. EstaríaM 
mos nos arriscando a comprometer todos esses primeiros 
resultados alcançados através da política vigerite, para: i
niciar uma experiência, que, na verdade, não sabemos 
aonde nos levaria. 

Com relação às observações do Dr. Carlos Brandão, 
relacionadas com a concentração dos recursos e do cré
dito nas instituições oficiais, nas niãos do Governo, cabe 
consignar que esta é uma característica acentuada da es
trutura fiiianceira- a:tUB.I no Brasil. Trata-se dos recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do BNH, 
do PISe do PASEP, da captação de poupanças, através 
da Caixa Econômica. 

Mas, o importailte verificar é que, embora esse sistema 
esteja sendo o~ientado e conduzido pela área governa
mental, as aplicações estão todas voltadas na direção do 
sistema privado. 

Os beneficias do PISe do PASEP são as empresas pri
vad-ãs, Que; antCs, recehiain emjJréStimôs do Banco do 
Brasil e da C<iixa Econômica e que, hoje, os recebein do 
BNDE; os beneficiários da poupança carreada através 
do BNH são ãS empresas privadas que constróem habi
façõei Assinl·, dentro dõ-:S:fstetna hã uma concentração 
de recursOS, realmente, através de programas ofiCiais,
mâs os tieneliciários esiâo, na verdade, no setor privado. 

Finalmente, com relação à pl"oposta, aos estudos, que 
estão sendo realizados para aperfeiçoar a legislação 
sobre as instituições financeiras, especialmente no tocan
te ao comportamento dos agentes que atuam no merca
do de capitais e aos processos de liquidação extrajudi
Ciã:i-:-cabe infonnar qUe um primeiro projeto hajá está, 
inclusive, aqui no Congresso e começa a ser examinado. 
Além desse, existe um segundo projeto, que é um-ã -revi
são da Lei n'i' 6.024 e que se encont~a em fase final de ela
boração. 

De modo que, eu poderia adiantar que, realmente, es
ses estudos estão sendo completados e, dentro em breve, 
estarão s_endo discutidos no Senado e na Câmara dos 
Deputados. 

Muito obrigado pelas suas observações. Não sei se 
cohri a sua longa lista de indagações. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -V. Ex• cobriu 
praticamente toda a lista; faltou, apenas, uma ligeira in
formação a respeito da ação do Governo, QUãit1o ao 
possível repasse dos bancos da tributação sobre o sue lu
cro, que hoje os atinge. 

Mas, queria dizer a V. Ex• que agradeço todas as in
formações que V. Ex' prestou; acho que são do interesse 
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público,-incluSive, e lamento que o Governo Federal ain
da continue em dêficit com o N ardeste. 

O SR. ERNANE GALVEAS- Obrigado, nós trata
remos de resgatar a dívida o mais breve possível. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Com a pa
lavra Q nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, 
Srs. Ministro. Sr. Ministro, V. Ex' há de desculpar, mas 
nesta Casa de quando em vez se sobrepõem várias ativi
dades ao -parlamentar, no mesmo horârio, e esse foi o 
motivo pelo qual não pude ouvi-lo, infelizmente, por in
teiro. 

Mas lendo rapidamente as conclusões deste trabalho 
que V. Ex• teve a gentileza de oferecer â essa Comissão, 
eu destaco o seguinte que V. Ex• escreve: o País está atra
vessando um período em que se registram profundas mu
tações na sua estrutura econômica, dada a questão ener
gética. Assim, V. Ex• entende que o momento não é o
portuno para que sejam procedidas alterações substan
ciais na eStrUtura- do sistema fmanceiro e, por isso, o Go
verno propõe uma política gradual capaz de ir eliminan
do os atuais pontos de estrangulamento e ir introduzindo 
aperfeiçoamentos no funcionamento do mercado finan
ceiro, evitando, tanto quanto possível, a ocorrência de 
traumas na economia nacional. 

Mas, de todas as distorções, que comumente são dis
cutidas no sistema financeiro. uiria me parece sobrepor
se às demais: é o problema da interesa formação de oli
gopólios no sistema, no setor privado. TrataMse da for
mação dos conglomerados que acabam açambarcando 
uma série de especializações, de atividades financeiras di
ferentes. Neste caso, eu gostaria de saber, como primeira 
questão, o que pensa V. Ex• da estatização do sistema fi
nanceiro. 

O segundo Ponto Sr. Ministro, refere-se à questão do 
crédito subsidiado. Sabemos, também, que essa questão 
está sendo altamente discutida e, agora mesmo, a im
prensa começa a noticiar o possível aumento dos juros 
no- crédito_ agrícola. Eu gostaria de saber de V. Ex• qual é 
a·eSinitéS:ia do Govrirná para a questão do crédito subsi
diado e se, realmente, para a próxima safra agrícola fi
nanciada, esses créditos sofreriam uma alteração dos ju
ros. 

A terceira questão se relaciona -com o balanço de pa
gamentos. Nós todos sabemos que o balanço de paga
mentos é altamente deficitário, em vista dos elevados 
custos da nossa dívida externa, e disse V. Ex• que uma 
das formas de solução é tentar um superãvit na balança 
comercial do País. 

Eu perguntaria se teria o Governo, se estaria pensarido 
o Governo noutras medidaS, que levassem o País a con
trolar, em futuro não muito distante, o seu balanço de 
pagamentos. 

A outra questão se refere, também, a algumas dis
torções: é a questão, por exemplo, de algumas entidades 
financeiras pennítirem graves distorções na questão de 
crédito e de depósito_ a prazo fixo e etc ... Eu gostaria de 
saber de V. Ex• como o Banco Çentral pode atuar para 
regularizar situações em entidades financeiras oficiais, 
em geral nos estad()s_._ 

Cito-lhe um exemplo concreto: é o caso do Banco do 
Estado de Goiás, que, no primeiro semestre do corrente 
ano, apresentou um déficit no seu balanço superior ao 
liC:.U capital regisifadO. Isso nos pareceu bastante sur
preendente, na medida em que as notícias são de que to
das as entidades financeiras tiveram um aUmento ex-
traordinário em seus lucros no primeiro semestre do cor
rente ano em relação ao ano passado. 

Mas, algumas das distorções do Banco do Estado de 
Goiás íorãm ·apõittadas pelo próprio Banco Central num 
ofício encaminhado pelo seu ~etor de fiscalização finan-
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ceira à direção daquele banco, me parece que em 18 de a
gosto de 1980, e portanto hã mais de um ano. Nenhuma 
providência foi tomada; ao contrário, se injetaram recur
sos origiriârios do IOF para acudir essa situação, sem ne
nhuma outra providência. 

Eu perguntaria se há condições do Banco Central real
mente tomar alguma providência, no que diz respeito a 
instituiçõeS Õfidais, à semelhança das que ele toma com 
relação às instituições financCiias -privã.da.S. -

O SR. ERNANE GALVEAS- Ilustre Senador San
tillo, vamos começar pelo princípio. 

Acho que a sua primeira indagação, relacionada com 
o aperfeiçoamento do sistema financeiro e das insti
tuições que militam no mercado de capitais, aborda, 
realmente, um problema visível. Os resultados que temos 
obtido nesses últimos anos, através do aperfeiçoamento 
gradativo e gradual- sem provocar grandes mutanções 
desde a transformação sofrida -pelo sistema em 1965 ....=... 

revelam que, pouco a pouco, o sistema vem se ajustando, 
no sentido de uma maior eficiência e da redução dos cus
tos operacionais. 

ConVivemoS,-durante riluitos anos, com uma prolife
ração de instituições financeiras, aliada a um crescimen
to exagerado de agências para um determinado período 
da evolução do sistema. A partir de um certo momento, 
o próprio sistem-a foi procurando uma acomodação, es
pecialmente mediante o processo de fusões. 

Já tivemos mais de 5()()__bancos; hoje temos 112. Todas 
as instituiçõés firianceiras;-quese exp.ãndir3.m exagerada
mente, jâ se concentraram em uriidades maiores, através 
de uma tendência natural do próprio sistema e de uina-a
ceitação tácita das autoridades governamentais, gerando 
a nova forma de conglomerados, que- ffiuda a configu
ração da departamentalização, da especialização, que foi 
a característica inicial da reformulação feita em -1965. 

Sem dúvida alguma, ao serem anát1sad0s os -resultados 
operacionais, acho que fica J>.iltente a maior dimensão de 
escala dessas instituições, que acarretou maior eficiência 
do sistema. com uma redução de custos operacionais. 

Todavia, esse processo criou uma grande concen
tração e, hoje, realmente, estamos diante de uma si
tuação, em que os 25 maiores -bancos do País, por exem
plo, detêm 82% dos depósitos de todo o sistema, quando, 
hã dez anos atrás, havía uma desconcentração muito 
maior. 

Mas, se tivemos esse processo, que V. Ex• caracterizou 
como formação de oligopólios no setor privado, atravês 
da formação_ de conglomerados, acho que, paralelamen~ 
te, ganhamos um dimensão de escala, em eficiência e em 
redução dos Custos operacionais. 

Essa experiência afnda ·nao-e5tá consolidada; hã ape
nas 15 anos, ou um pouco mais, que introduzimos todas 
essas transformações importantes nos segmentos do sis-
tema financeiro e do mercado de capitais. -

O criticado processo de especialização recebeu a res
posta natural dos conglomerados; atualmente, começam 
as críticas de que os grandes conglomerados detêm o 
banco comercial, as demais instituições financeiras, as 
companhias de seguros e de Ieasing e de que, inclusive, 
começam a trabalhar na área de turismo, a realizar ser
viços de computação e até de contabiildade para as em
presas, substituindo, talvez, pequenas unidades, que an
tes já se dedicavam a essa diversas atividades. _ 

Efetivamerite, acho que ainda não temos resposta para 
este tipo de problema. Estamos acompanhando a evo
lução do sistema, estamos recebendo as críticas e tratan
do de mensurar até que ponto o crescimento natural nes
sa direção pode produzir resultados negativos que supe
rem os resultados positivos, que são tão evidentes:-- -

Dessa forma, acho que, antes que o sistema esteja ple
namente consolidado, não cabe nos dedicarmos à intro
dução de profundas transformações na sua estrutura. 

D!ÃR!O POJ:ONGRESSO NACIONAL (Seção !1) 

Quanto à sua indagação sobre como eu vejo" a possibi
lidade de estatização do t>istema fmanceiro, externo, 
aqui, o meu parecer pessoal inteiramente contrário à essa 
tese. Temos um grau de estatização muito grande na eco

- norili3. brasileira, nos setores fundamentais da infraestru~ 
- tU-ia, di:t -pi-oduçàÕ de produtos básicos e, tanibém, ·na 

ârea financeira, com o Banco do Brasil, o Banco Nacio
nal de Crédito Cooperativo, a Caixa Econômica Federal, 
as _ _eaixas Econômicas Estaduais, o Banco do NOrdeste, 
o BASA, o BNDE, o BNH, sempre com o sentido de uti
lizar esses instrumentos sociais como catalizadores de 
grandes massas de poupança, para, depois, redistribuí
las, na direção do sistema privado. 

A respeito da tese da estatização, parto do princípio de 
que o Estado é mal administrador. O Estado administra 
de maneira menos eficiente que o empresáriO privado e a 
experiência das economias capitalistas, principalmente 
no mundo ocidental, onde está inserido o nosso País, nos 
indica, realmente, que, se em alguns setores se impõe a 

_ presença do Estado para evitar monopólios, que possam 
representar a concentração de poder econômico com 
prejuízo para os consumidores e a população, nas ativi
dades financeiras _e em certas atividades industriais, de 
um modo geral, não há absolutamente necessidade de s~ 
impor a presença Ou a tutela do Estado como adminis
trador. 

Sou inteiramente favor_âvel à privatização da econo
mia, como ela está inscrita na Constituição Federal do 
País, e inteiramente engajado no programa traçado pelo 
Presidente Figueiredo, ql:le-coloca a empresã privada em 
prevalência absoluta nas atividades económicas do País, 
programa este específico e mencionado expressamente, 
cuja preocupação fun4amental da pol~tica económica~ a 
redução da tutela do Estado sobre as atividades econó
micas, de modo a que ela só se realize onde for supletiva, 
onde for-absolutarrlentf: indispensável, onde a iniciativa 
privada não se_ apresentar em condições de desenvolver 
um determinado setor, ou uma determinada atividade, 
em prejuízo do desenvOlVimento do País. Fora disso, 
acho que teni.os de seguir os rumos traçados pela Consti
tuição e pelo atual programa do Governo de dar ênfase 
ao· programa de privatização. 

Se vamos ter sucesso com a continuidade desse_ pro
grama, isso vai depender muito da ação conjugada, não 
só do Executivo, coino do Legislativo, impedindo que 

-novas iniciatívas sejam adotadas na dir~ção de se aumen
tar a estatização no Brasil, que já é Oastante intensa, e, 
até mesmo, procurando reverter o processo, -através de 
programas de desestatização, mediante vendas de empre
sas que, hoje, estão nas mãos do Governo, por várias ra
zões, e que o Governo está tratando de re~assar ou de
volver ao s.etor privado. 

Com relação às suas observações sobre o crédito sub-· 
sidiado, tratam-se, sem dúvida, de grandes preocupações 
nossas, atualment~_,_ pelas grandes implicações que o cr_ê
dito subsidiado tem com a execução da política mone
tária e o sucesso, que se possa esperar dessa polífica, erii 
relação ao processo inflacionário. 

O ,crédito subsidiado não é uma .necessidade compro
vada para desenvolver as necessidades agrícolas, nem 
outras atividades, mesmo na área de exportação. 

Já tivemos os maiores resultados nas atividades econô~ 
micas, na produção, inclusive na produção agrícola:, nos 
anos de 1972 e 1973 em que o créditosubsidiado repre
sentava uma percentagem reduzida; quando a inflação 
foi t_razida ao nível de apenas 15%, depois de ter atingido 
100% eril 1974, praticamente não tinhamos crédito subsi
diado à agricultura. 

Em 1915, o crédito subsidiado à agricultura não repre~ 
séntava 4% da diferença entre o custo dos recursos e a 
taxa de juros que se cobrava das atividades prioritárias 
na agricultura, mas, na medida erp. ql!e a inflação foi 
crescendo e mativemos o mesmo sistema de subsidiar as 
atfvidades prioritárias, o créditÕ subsidiado foi sendo 
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alargado, o ônus dessa política foi aumentando e, hoje, 
representa uma quantia dificilmente de ser manipulada 
com os recursos que podemos m9bilizar, seja fazendo 
colocação de títulos e papéis no mercado, seja absorven
do recursos do orçamento da união. 

Em 1980, na área da agricultura, elevamos a quase 
75% a diferença entre o cuSto dos recursos e a taxa de ju
ros que se pratica na agricultura. 

Evidentemente, isto-está exagerado e pode ser corrigi
do, na medida em que se mantêm as taxas estabilizadas, 
a inflação começa a declinar e, então, os dois patamares 
vão se aproximando, ou na medida em que, sempre com 
a preocupação de não provocar choques ou traumas na 
economia nacional, vamos ajustando os programas, para 
reduzir o ônus sobre a área da política monetária e a de
pendência da agricultura a esse tipo de política de crêdito 
subsidiado. 

De fato, o que se cria, com esse exagero no crêdito 
subsidiadÇI, é uma dependência cada vez maior dos seto
res em relação à política ofiCial e isso, realmente, não 
ajuda a agricultura. 

Com relação ao balanço de pagamentos, V. Ex~ per
gunta que outras medidas poderiam ser adotadas para 
apressar o processo de seu reajustamento. 

Tivemos um balanço de pagamentos desequilibrado, 
em 1974, e, depois, ainda rnais desequílibrado, corno se
gundo choque do petróleo e das taxas de juros, a partir 
de 1977. O novo_choque do petróleo, a partir de 1979 e 
1980, realmente, impõe uma série de providências, que 
não se restringem ao superávit da balança comercial. 

O superávit da balança comercial é fundamental. As
sim, é imprescindível estimular as exportações, para que 
elas cresçam com uma taxa superior ao crescimento do 
produto, com uma taXa superior ao serviço da dívida ex
terna, representando, realmente, uma possibilidade de 
economizar na ârea da balança comercial e de reduzir a 
dependência na ãrea de serviços. 

Mas, há outras medidas que, também, são importan
tes e, nesse Contexto, eu diria que estamos orientados no 
sentido de não continuar com a mesma programação de 
investimentos em projetaS dependentes de financiam-en
tos do -mercado externo. 

V árias vezes o Ministro Delfim menciona is!o, atê cohl 
certa graça, dizendo que vínhamos construindo projetas 
com o vento, porque projetas como ITAIPU, TUCU
RUI, METROS de São Paulo e do Rio de Janeiro, estra
das de ferro, certos programas na área siderúrgica e na 
ârea de comunicações foram feitos sem que dispuzésse
mos de recursos, previamente determinados, para a sua 
realização. Estes_ projetas foram feitos, fundamental
mente, com base na captação de recursos externos e com 
programação para dar resposta num determinado tempo 
aos problemas do balanço de pagamentos. 

Quando nos demos conta de que estãvamos diante de 
um desiquilíbrio de -7 bilhões de d_ólares no balanço de 
pagamento, em 1975, a resposta do Governo, a estraté
gia do Governo, foi realizar esses empréstimos no merca
do internacional. A liquidez era abundante, a taxa de jp
ros era baixa, muito menor do que a taxa de retorno dos 
investimentos. 

Então, iniciamos uma série de projetos nas áreas da si
derurgia, de bens de capital, de papel e celulose, de ferti
liZantes, de metais não ferrosos, da petroquímica, da hi
drelétrica, projetas que estão, hoje, alguns maturados, 
produzindo grandes resultados na exportação, alguns e
cOnomizando importações, outros entrando, a curto pra
zo, em operação. T odes eles vão, realmente, reduzir o ô
nlis que onera o balanço de pagamentos, 

Mas, eu diria que a medida mais concreta, mais objeti
va, é estancar ou reduzir, substancialmente, projetas de
pendentes de financiamento externo e fomentar a pou
pança nacional, para que os projetas mais prioritários 
possam ser realizados com os nossos próprios recursos, 
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evitando-se, em conseqüência, um maior crescimento do 
endividamento externo. 

Por outro lado, cabe destacar que_Qendividamento ex
terno vai crescer, vai ·continuar crescendo, porque esta
mos sofrendo os efeitos da elevação da taxa de juros, 
que, de uma mêdia de 6% a 8% entre 1974 e 1978, passou 
para l4, 16, 18% e chegou, muitas vezes, a 20% neste ano 
de 1981. 

Assim, não temos, realmente, condições de realizar 
essa mesma experiência de projetas financiado_s com i"c}:

cursos do exterior. Em decort:ência, uma primeira pi'õvi
dência é adiar os projetas, cujos recursos não estejam 
perreitamente delimitados na área interna. 

Conjugando as providências citadas e tra~l:tndo de reª
lizar uma- política cambial realista, de minidesvalÕri~ 
zações reais, como estamos fazendo, encarecendo as im
portações e concedendo estímulo às exportações, acho 
que estaremos aplicando uma combinação de políticas 
que vão, sein dúvida alguma, nos levar a· resolver o 

p_~o~~-~'!1-~ ~~-~~~~-n~~--d:_~~~-a-~~~-~os, num prazo relati
vamente curto. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, a
penas mais uma observação: a questão do crédito agríco
la. Há notícias de que o governo pretenderia, este ano, 
aumentar os juros do crédito agrícola, quando se sabe 
que as previsões inflacionárias para o próximO ano se
riam inferiores à inflação de 1981. Essa é uma questão 
que gostaria de saber de V. Ex• 

Outra questão que gostaria de ressaltar refere-se a 
duas posições adotadas por V. Ex•, que me pareceram 
bastante lógicas, em resposta às perguntas do Senador 
Jutahy Magalhães: a primeira, sobre a questão dos divi
dendos não _tributáveis de novas ações, o que, parece 
bastante claro, viria beneficiar, apenas, grandes empre
sas; e a segunda, sobre a questão_ da vinculaçã_o dos em
préstimos internos e externos, que acabariam, também, 
no setor financeiro, privilegiando, somente, os grandes 
conglomerados. 

Todavia, V. Ex~ fez uma colocação final sobre os gran
des projetas, no sentido de se evitar que haja uma expan
são de grandes projetas dependentes de recursos exter
nos. Essa colocação tem sido encarada, por alguns seto
res, como uma velada crítica ao Governo Geisel. A r~s
peito; há poucos dias, o ex-Minístro-Reis Velloso fez 
uma declaração sobre essa questão, dizendo que os dois 
últimos anos do Governo Geisel, caracterizaram-se por 
uma política ·económica destinada a conter justamente 
esses projetas e que, lamentavelmente, logo no início do 
mandato do Presidente Figueiredo, sobretudo no primei~ 
ro ano, essa política fOi abandonada e se adotou uma 
política de expansão exagerada nesses investimentos. 
Gostaria de saber aopiriião de V. Ex• a 1 ~peito_ disso. 

Ao mesmo tempo, gostaria, Sr. Presidl 1te, de saber, 
rapidamente, do Sr. Minis~ro sobre uma uestão, tam
bém muito discutida. relacionada com a necessidade de 
se reorientar os investimentos- da poupança interna do 
País, a fim de redirecionâ-los, no sentido de que eles se
jam articulados com uma política naciõnal de emPregos, 
cuidando-se, assim, do aspecto social do crescimento e
conômico. 

Aproveito para, não precisando mais usar da palavra, 
agradecer a V. Ex• e ao Sr. Presidente. 

O SR. ERNANE GALVE:AS - Senador Hen.rique 
Santillo, eu diria que, com relação a possíveis críticas à 
política executada na administração do Presidente Gel
sei, por várias vezes eu, o Ministro Delfim e outras auto
ridades do governo temos nos nia_nifestado sob_r~ _ps 
grandes projetes realizados a partir de 1974, bem como 
sobre alguns iniciados antes de 1974. 

Esse elenco de projetes caracterizou uma decisão de 
grandes dimensões, talvez ousada, mas compatível com 
as condições da época. Os reSultados desses grandes in
vestimentos já estão sendo sentidos hoje. 
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Acho que investimos, de 1974 até, praticamente, 19&9, 
quase 50 bilhões de dólares em oito setores principaiS na 
área de bens de capital e de produção de produtos bási
coS, com resultados que, hoje, já vamos ~;Xperimentãndo 
em rermos de balanço de pagamentos. Tratavam-se de 
projetas com alta taxa de retorno em relação ao balanço 
de pagamentos, dos qUais, pOr exemplo, podemos citar 
os da.siderurgia. 

Chegamos a importa 1 bilhão e 700 milhões de dólares 
de produtos siderúrgicos e, hoje, essas importações prati
camente desapareceram, tendo o Brasil se transformado 
num expOrtadOr de prõdutos sid_erúrgicos: · 

Chegamos a importar 600 milhões de dólares de papel 
e-celulose e, atualmente, o Brasil exporta 400 milhões de 
dólares de produtos da espécie, importando somente al
guns itens que ainda não produz internamente, sendo, 
tod~via, o resultado líquido altamente positivo. 

Importávamos mais de 300 milhões de dólares de ferti
lizantes fosfatados e hoje, embora ainda importemos 
muitos outros tipos de fertilizantes, pratic.iúnente somos 
au.-tõ-:.sufiaentes-nos-'diquer.t espécie. 

A petroquímica, realizada com um tremendo esforço 
de investimento, atráves desse mesmo processo, está de
monstrando que os resultados em relação ao balanço de 
pagamentos são altamente positivos. 
- De fato, com esses projetas geramos uma economia de 

divisas, em termos de substituição de importações, e ge
ramos novas exportações, de tal ordem que se pode afir
mar que o resultado dessa política de grandes reali
zaÇÕes, tirando vantagem da situação do mercado inter
nacional na época, com abundante liquidez de recursos, 
a taxas de juros baixas, demonstra que a mesma não_ foi 

- uma pOlítica p-ossível de crítica, maS, sim, uma decisão, a 
meu ver, acertada. 

Evidentemente que ninguém podia imaginar que, hoje, 
estaríamos pagando sobre ess_es empréstimos externos 
taxas de juros de 18%, 20%, mais oS spreads, qUe eleVam 
o custo dessas operações a níveís insuportáveis. Mas, o 
que se fez é uma realidade e os projetas aí estão, alguns 
já terminados e outros em fase de conclusão. 

Uma grande parte desses projetas, tais como os ·da 
área hidrelétrica, tem, também, o alto sentido de substi
tuir energia importada. E, mais uma vez, projetas, como 

_ ltaipu, Tucuruí e Sobradinho, vão representar uma im
portante contribuição para o balanço de pagamentos. 

Eu não âirià: qlie há, nessa administração, ·uma crítica 
à filosofía, adotada naquela época, ·em relação aos gran
des projetas. Estamos verificando que os se_us resultados 
foram, sem dúvida alguma, positivos. 

Com relação à reorientação de poupanças para redu
iii--a dependência dessa tomada de recursos externos, 
isso está sendo feito, na medida em que sehtimos o agra
vamento do b.alanço de pagamentos. 

De fato, o endividamento externo e o custo da dívida 
externa, realmente, nos impõe essa mudança de orien
tação, voltada para estancarmos o pr-ocesso de endivida
mento e para procurarmos realizar projetas, que tenham 
mais condição de utilizar os recursos naturais de que o 
P"ãíS- dispõe e que OcUpem a maior-quantidade possível de 
mão-de-obra nacional. 

Assim são os programas da agricultura, da construção 
na área de habitações, de energia, de reflorestamento e 
mineração, que envolvem atividades de mão-de-obra in
tensiva e que, na orientação de crescimento, com a ênfa
se que, agora, se dá à formação de poupanças nacionais, 
poderão apresentar, dentro da preocupação externada 
por V. Ex•, resultados muito faVorâ.veis do pontõ de vis
ta social, ao lado dos resultados económicos. 

ü" SR. HENRIQUE SANTILLO-- E os jurOs conti
nuarão os mesmos? 

O SR. ERNANE GALV:8AS- Isso não é uma deci
são isolada e sim uma decisão que será tomada pelo 
Conselho Monetário. 
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Evidentemente que, na medida em que se aproxima o 
fim do ano e na medida em que vamos registrando os re
sultados da política monetária do ano que termina, co~ 
meçamos o exercício de formulação do orçamento mo
netário, onde se incluem, também, a política de crédito e 
as taxas de juros, que são atribuídas à agricultura e a ou
tros setores prioritários. 

Estamos, realmente, trabalhando com a perscpectiva 
de uma inflação em declínio para o ano de 1982, imagi- -
nando que, contra uma inflação de 110% e o fnd_ice geral 
de preços do ano passado. vamos ter, este ano, uma in
ITação de cerca de 95% e, ·no próximo ano, uma inflação 
de, talvez, 70%, que seria um objetivo que considero 
factível e que deveria, realmente, merecer todo o esforço 
para Ser alCançado. 

NesSe qUadro, o problema do crédito subsidiado_ re
presenta um papel importante, pelo exarcebamento da 
demanda de crédito, em função de um custo menor. 

EstamOs, como mencionei antes, procurando convo
car O SiSrema bancário privã.do para financiar atividades, 
que' antes repousavam somente na responsãbilidade do 
Banco do Brasil. E, como o Banco do BI:"asil não dispõe 
dOs recursos para dar atendimento a todas essas ativida
des, acabávamos tendo que financiá-las, por via inflacio
nária. 

Na medida em que for possível ajustarmos o custo 
desses financiamentos, acho que estaremos aperfeiçoan
do a política monetária e dando mais eficiência à sua 
execução. T oQavia, creio que é cedo, ainda, para mencio
narmos alguma orientação nesse sentido. A respeito, há 
uma determinação clara, nas posições adotadas pelo 
Conselho Monetário, de se ir caminhando nessa direção, 
0 que, creio, trata-se de posição que está bastante nítida 
nas últimas formulações daquele Conselho, em relação, · 
principalmente, à política de crédito agrícola. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Com a pa
lavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR_ DIRCEU CARDOSO- Sr. Ministro, permita 
V. Ex• a ousadia do confronto, sendo eu um simples lei
tor de artigos de economia e V. Ex• um pós-graduado em 
economia pela Universidade de Yale. Mas, como o Prê
mio Nobel dos Estados Unidos declarou, em economia 

liü1ÇaffioS ___ Um.ã-Teoria Segunda, outra quarta ·e outra 
sexta-feli.ã e, depois, outra terça, outra quinta e outra sá
bado e, no domingo, descansamos, pois ninguéln é de 
fe"frõ. -

Foi com alegria imensa, com verdadeiro "frisson", 
que li, hoje, as declarações de V. Ex• quanto a que serão 
abertos, hoje, os debates no Sena?o a respeito de em
préstimos, porque vou levar essas declarações ao conhe
cimento daquela Casa. 

Ademais, V. Ex• disse que as idéias do Prêm"io Nobel 
deste ano não se aplicam ao Brasil. Com isso V. Ex• re
formulou aquele pensamento do escritor português: "o 
amor é diferente em Portugal". 

Sr. Ministro, faço parte de um grupo de Senadores que 
luta, que persevera, contra os empréstimos Que os meios 
financeiros do Brasil têm jogado na pauta dos trabalhos 
do Senado. Para exPor a V. Ex• o que tem significado is
s_o, registro que, só num dia, foram aprovados, no Sena
do, empréstimo-s -no valor de 18 bilhões de cruzeirOs, 1 
bilhão e 50 milhões de dólares e 130 milhões de marcos, 
sob a alegação de que isso nada influía, de que isso não 
tinha uma carga inflacionária, no atual momento das fi
nanças brasileiras. 

Hoje, na pauta estão 31 projetas de empréstirrios, em 
dólares e em cruzeiros, e, na nossa agenda para este ano, 
constam -f66 Pi=Ojetos de empréstimos; que têm o vOlume 
de alguns bilhões de cruzeiros, de alguns bilhões de dóla
res e de alguns mílhões de marcos. 

FaçO parte do-grupo qú.e luta, desesperadamente, para 
conter esses emprêstimos e, felizmente, no segundo se
mestre, graças a uma obstinada resistência, às vezes de
sesperada, não se conseguiu aprovar nenhum emprêsti
mo. Ontem, um acordo entre os grandes Partidos, contra 
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um só Senador, impediu que fossem retirados da pauta 
projetas de empréstimos em dólares, mas isso não vai 
acarretar, de agora em diante, que essa resistência' cesse, 
essa resistência obstinada, desesperada, que, creio, é pa
triótica. 

Sr. Ministro, há alguma carga inflacionária nesses em
préstimos que o Governo· está conce_dendo a Estados e 
Municípios, de mão cheia, jorrando uma hemorragia rias 
nossas finanças, de tal maneira, Sr. Presidente, que a gui
tarra do Senado está concorrendo com o poder de emis
são da Casa da Moeda? 

Ademais, perguntaria a V. Ex', e aí está a minha ousa
dia, e aos brasileiros sobre cujos ombros está pesando_ a 
responsabilidade de dirigir a política.fínanceira do País: 
hâ alguma carga inflacionária nesses empréstimos que 
estão inflacionando a inflação, na defmição de V. Ex•? 

Estão eles estimulando a inflação, que-está nos garro
teando, que está perturbando a nossa vida e pode pertur
bar até as instituições, se issO não for de fato estancado? 

Perguntaria a V. Ex•, com humildade, diante dos meus 
escassos conhecimentos e da pós-graduação, na Univer
sidade de Yale, do Ministro da Fazenda do meu País, se 
há carga inflacionária nesses _empréstimos, que o Senado 
luta, porfiadamente, para diif aOs-Estados e aos Municí
pios, esquecendo de que a nossa luta deveria ser contra o 
nosso inimigo? 

Não é a luta política, "luta eleitoral, não é a candidatu
ra, não é ninguém, o nossO iilinligo chama-se inflação. 

O SR. ERNANE GALVEAS- Meu ilustre Senador 
Dirceu Cardoso e conterrâneo. Muitas vezes, temos con
versado sobre esse problema e, novamente, eu pediria <io 
Ilustre Senador que separãssemos o problema do endivi
damento dos Estados e Municípios e de algumas empre
sas estatais no âmbito dos estados ou no âmbito federal, 
do da mobilização de recursos, para despesas correntes, 
para a manutenção da administração, e de recursos, mo
bilizados no exterior, para a realização de projetas. 

A inflação, sem dúvida alguma, trouxe distorções 
enormes para a tranqUilidade da execução dos progra
mas realizados com financiamentos externos. 

O grande encarecimento do custo da mão-de-obra, o 
aumento brutal dos custos de energia, dos equipamen
tos, impuseram aos estados e municípios que haviam to
mado empréstimos no exterior para a realiz'áção de pro
gramas e projetas, assim como às empresas estatais, ónus 
muito superiores àqueles que haviam sido estimados nas 
programações iniciais. --

Então, 9 que podemos separar, como uma orientação
de política em relação à área externa, é a renovação_ dos 
empréstimos constituídos anteriorniente, pois esses Esta
dos e esses Municípios, para realizaçãO de obras, proje
tas, programas, assumiram empréstimos extefnos e, Da 
medida em que os custos desses empréstimos e as dificul
dades de mobilização de recursos internos não permitem 
o resgate da dívida, eles têm que ser reformados. 

Para pagar esses projetas e programas, temos recorri
do a novas operações de empréstimos no exterior, pois, 
se esse processo for interrompido, enormes dificuldades 
poderão ser acarretadas, não só para os Estàdos e Mu
nicípios e para as empresas estatais, como também para 
o balanço de pagamentos, porque, para amortizar a dívi
da externa, para pagar o serviço da dívida, precisamos de 
moeda estrangeira e, não havendo sobras na balança co
mercial, evidentemente que a dívida tem que ser rolada, 
renovada, tomando~se empréstimos adicionais para, in
clusive, se cobrir o déficit existente no balanço de paga
mentos. 

Assim, é necessário estabelecer a diferença entre Os 
projetas novos e os antigos - com compromissos já.as
sumidos pelos Estados e Municípios - que, hoje, não · 
podem ser resgatados, pela falta de recursos externos, e 
que, então, devem ser renovados, para permitir a admi
nistração do balanço de pagamentos. Nesse contexto, é 
importante que os Estados e Municípios não sacrifiquem 
seus projetas, a sua própria administração, ou algum 
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programa de alto sentido social, apenas pela liquidação 
da dívid~. 

Outro probleína é assumir novos encargos, é realizar 
novos projetas ou, até, programas de administração, sem 
rec_ursos internos disponíveis ou adequados para a sua 
reaJiz_ação. A posição e as atitudes lógicas e racionais, 
hoje, são não assumir, não incorrer ou não dar partida a 
novos programas, para os quais não existam, perfeita
mente definidos, os recursos internos. 

Evidentemente que em alguns casos, como importação 
de equipamentos e mobilização de recursos financeiros 
acoplados ao financiamento desses equipamentos, irite
ressa, ao País, aos estados, a continuidade dos investi
mentos, desde que isso seja feito dentro das possibilida
des de liquidação da dívida, do serviço da dívida. 

COnSidero qUe -essa é a separação que o nobre Senador 
poderia faier ao analisar e discutir os projetas, que são 
encaminhados à consideração do Senado. Alguns não 
podem deixar de ser aprovados e renovados, porque, de 
outra forma, seria causado um tremendo transtorno â.s 
ativiaã.des dos estados e municípios e -das empresas; ou
tros, realmente, poderão ser adiados para o momento, 
em que estejamos, nõvamênte, cóm margem suficiente 
para assumirmos compromissos em moeda estrangeira. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao nobre Relator, Senador José Lins. 

O SR. JOSt UNS- Sr. Presidente, Srs. Membros da 
Comissão, meus Senhores, minhas Senhoras, meu preza
do amigo, Ministro Ernane Galvêas, eu diria a V. Ex•, 

-numa-alusão à análise do nobre Senador Dirceu Cardo
so, que o Congresso só" aprovará proj6tos de emprésti
mos que tenham sido, previãmente, aprovados por V, 
-Ex.~ 

Todos eles passam pelo Ministério de V. Ex•, onde são 
analisados, e vêm para cá, sendo a maioria deles emprés
tirrios -internos-, que estão viabilizando grandes progra
mas de inyestimento, sobretudo no campo social, como ê 
o caso do BNH, o caso de ág.ua e esgoto. Em suma, essa 
é uma explicação que julgo importante. 

Passando, propriamente, à questão da nossa Comis
são de Inquérito, V. Ex~ sabe que essa Comissão tem por 
objetivo analisar as inter-relações entre as diversãs partes 
do sistema financeiro nacional e a concepção que organi
za o mercadõ financeiro, o mercado de capitais_e o mer-
cado monetário. · 

É claro que, nesse confi:Xto, ressaltam duas insti
tuições fundamentais: o Cõnselho Monetário Nacional e 
o Banco CentraL 

Essa Comissão tem recebido- V. -Êx•-sabe disso
sUbsídios, os mais importailteS, para a análise desse 
problema. 

O nosso sistema financeiro vem evoluindo através dos 
anos e V. Ex• acaba de fazer um resumo, que julgo ex
traordinário, quando analisa a evolução do sistema e a 
sua posição atual. 

V. E_x' fez uma exposição didática e analisou o sistema 
na sua fase de fluidez para a fase de consolidação. V, Ex' 
deu informações importantíssimas a respeito das modifi
cações estruturais, em termos de dimensão e de unidade, 
e da quantidade dos componentes do sistema, mostran
do o sentido da sua interiorização através de todo o País, 
com_ uma evolução de representatividade em_ 1.600 mu
iiicípios, há aproximadamente dez anos, para, atualmen
te, mais de 3.500 municípios. 

Nesse avanço, que é importantíssimo para o País, de
vemos ressaltar o trabalho extrao-rdinário que o Gover
no venr fazendo, através do Banco do Brasil. 

Ocorreu, inegavdmente, a especialização do sistema 
nesses últimos a.nos e, em suma, V. Ex• mostrou que há 
u·mâ exPeriência vivida em tempo curto, uma experiência 
que tem sido criticada e que, certamente, merece críticas, 
sendo esse, talvez, o papel fundamental que deve serre
presentado por esta Comissão. 

A eXposição de V. Ex' nos afud_ou muito. Eu diria que 
V. Ex• não nos surpreendeu, porque vem ganhando, sis~ 
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tematicamente, o respeito das Instituições Parlamentares 
do País e, porque não dizer, de toda a Nação, se firman
do, cada vez mais, como um administrador sério, hones
to e capaz, cuJo trabalho, e de todos os seus auXiliÚes~ é, 
hoje, um dos patrimônios do País, nessa fase diflcil que 
·estamos atravessando. · 

Sr._ Ministro, creio que, para um Relator, não preci
saríamos de mais nenhuma indagação, mesmo porque a 
exposição de V. Ex• veio complementar subsídios impor
tantíssimos, que outros aqui trouxeram. 

Mas, eu fada a V. Ex' duas perguntas. A primeira
sobre assunto tratado nesse trabalho que V. Ex• nos 
apresentou - é a respeito de um estudo sob reforma do 
sistema bancário, feito no tempo do Ministro Simonsen 
e que, praticamente, foi suspenso._Eu perguntaria a V. 
Ex• se essa suspensão se deveu à instftuição da conta das 
reservas bancárias~ que, certamente, introduziu modifi
cações profundas nas relações entre o Banco Central e o 
Banco do Brasil, através da conta de movimento. Essa é 
uma indagação que julgo importante, porque estamos, 
exatamente, interessados em analisar toda a estrutura do 
sistema financeiro e, conseqUentemente, se for o caso, 
sugerir as medidas legislativas necessárias ao seu apTimo-
ramento. 

Mais por curiosidade, faço uma segunda pergunta 
com o intuito de saber o pensamento de V. Ex•, que é, 
hoje, um homem que assume uma impoi-tância muito 
grande na orientação _das políticas de desenvolvimento 
nacional. 

Os três grandes problemas do momento são: o balanço 
de pagamentOs, a inflação -e, -como resultado em termos 
so_dais, o desemprego. 

Ora, sabemos que a inflação está hoje, no mínimo, 
contida, ou mesmo, que ela vem caindo, apesar de todas 
as dificuldãdes. Sabemos, ademais, qUi teríarri.OS de con
seguir uma queda mais veloz dos índices inflaciánários, 
em virtude da necessidade da instituição de medidas de 
proteção ao próprio setor menos salvaguardado - as 
classes trabalhadoras- e em função de outras dificulda
des. 

Mas, o fato fundamental é que a inflação está contro
lada e certamente caindo, tendo, também, V, Ex• a opi
nião de que, certamente, poderemos chegar ao fim do 
ano com uma inflação de dois dígitos, ao invés de uma 
ôe três dígitos. 

Quanto ao problema do balanço de pagamentos, as 
notícias dos _últimos meses, são de que, também, trata-se 
de um problema que está sendo conduzido para a sua so
Iu_ção. 
_ Hoj_e, a balança comercial já apresenta um superávit e 
há a expectativa de que esse superávit cresça até o fim do 
ano •. 

A respeito, V, Ex' chega a prever que, com grande es
forço de nossa parte, talvez consigamos atingir um sepe
rávit, no próximo ano, de 2 a 3 bilhões de dólares.~ uma 
vitória_ que julgo extraordinária, que demonstra estar
mos caminhando para a solução desse segundo proble
m_a- o balanço de pagamento- que, também, é funda
mental para nós. 

Mas, a conseqUência disso é um dos preços sociais, 
dos custos sociais, mais danosos, representado pela que
da do crescimen~o do emprego e pelo desemprego, já que 
neste País a mão-de-obra cresci um milhão e meio de 
unidades. por ano. 

Ora, Sr. Ministro, sei que, nas décadas de so.e 60, 
_quando nos dedicávanlos_ao estudo do planejamento do 
desenvolvimento, sobretudo baseados nas idéias desen
vqlvidas das academias americanas, dávamos um valor 
extraordinário, corno damos ainda hoje, ao problema do 
.desenvolvimento da renda, pelo menos em termos de 
renda média per caplta. 

Planejávamos sempre na esperança de que toda pro
gramação de investimento criasse empregos e nunca ado
_tamos !Jffia posição sem considerar a utilisação de mão
de-obra como importante fator de bem-estar social e 
mesmo de desenvolvimento. 
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Então, considerando que estamos caminhando para a 
solução dos dois problemas fundamentais - inflação e 
balanço de pagamentos - que, ainda, vão exigi! unia 
luta passo a passo para o seu domínio, pergunto como V. 
Ex' vê a problema do desemprego, ou do crescimerito de
ficiente do emprego, e quais as medidas que poderíamos 
a dotar, no País, com o objetivo de conquistar mais eSsa 
vitória~ dentro do extraQrdinário trabalho que o Gover
no vem fazendo, jâ agora no domínio do ca_mpo social. 

Eram estas as perguntas que desejava fazer, Sr. Minis
tro e Sr. Presidente. Desejo, também, agradecer, como 
Relator, as informações· valiosas que S. Ex•, o Sr. Minis
tro ErnaneGalvêas, nos trouxe para a orientação de nos
so trabalho. Muito obrigado a: V. Ex• 

O SR. MINISTRO (Emane Galvêas)- Senador Jo_sé _ 
Lins, respondendo à sua primeira pergunta, sobre o 
abandono de um projeto de reforma bancâria, que se ha
via ensaiado hã algum tempo, apenas rClembraria o SC:. 
guinte: esse projeto, basicamente, propunha a criação de 
uma superintendência bancária para realizar a fiscali
zação e ex.ercer a disciplina sobre o sistema financeiro, 
aliviando o Banco Central desse encargo e procurando 
reduzir as suas preocupãções com problemas, que não ·os 
puramente de natureza monetária ou de polftica--mone
târia. 

Visava-se, com isso, reduzir as atividades do Banco 
Central como banco de fomento, como banco que pro
move a ativação de atividades económicas, em determi
nados setores, mobilizando recursos do mercado, recur
sos próprios ou recursos oriundos de emissão de moeda. 

Admitia-se, nesse Projeto, que eSSaS atividades parale
las, de um lado reduziam, QU reduzem, a eficiência da 
ação do Banco Central e, de outro lado, o colocam COmo 
um instrumento de produção de pressões inflacionárias
ou de alimentação do processo inflacionário. 

A nossa posição, desde o início e, também, na gestão 
do Ministro Mário Simonsen C do Ministro Rischbieter, 
é de que uma alteração desse tipo não se impõe ou não se 
revela necessária, porque- os sC:liS objetivos podem ser 
atingidos por outros processos, atrãves de uma mudan,;a 
na forma de atuação do próprio Banco Central. 

A separação das atividades de fiscalização, que é uma 
sistemática que impera em alguns países, principalmente 
do nosso Continente, nãO significa nenhuma melhoria de 
eficiência com relação ao sistema em que se concentram 
as atividades do Banco Central. 

De fato, a ação diSciplinadora do Banco e _as suas 
funções, de emprestador de última instância, de adminis
trador dos depósitõs compulsórios, de operador da car
teira de redesconto, aumento de eficiência, na medida em 
que o Banco conhece a_sitllaçã_o das empresas, através do 
processo de fiscalização, impõe a disciplina traçada pelo 
COnselho Monetãiío--e pUne os afastamentos-, distorções 
ou desvios da orientação traçada para o melhor compor
tamento do sistema. 

Então, a meu ver, não são as atividades de fiscalização 
que, na verdade, criam problemas para uma maior efi
ciência do Banco Central na área.-da política monetária. 

De outro lado, já concordamos, inteiramente, c_om 
que o Banco Central deve ir, gradualmente, se afastando 
da preocupação de ser um _me_canismo de fomento das 
ativídades agrícolas, das exportações ou, ainda, de proje
tas especiais em todas as áreas, porque isso pode ser rea
lizado, de outra forma, através do Banco do Brasil, do 
Banco do Nordeste, do Banco da A.mazônia, do Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo, do BNDE, sem ql!e 
ele tenha de se comprometer, ou comprometer recursos 
não disponíveis, para manutenção ou realização dessas 
atividades. 

E isso estâ sendo feiÍ~. ê. fácil qbservar, analisando e 
comparando os balanços do Banco Central, nesses últi
mos dois anos, pelo menos, que ele vem se afastando des
ses tipos de atiVídades e vem procurando se concentrar, 
cada vez mais, nas suas tarefas primordiais de refinanCia
mento, de redesconto e de execução da política mone
tária. 

Essas são as razões pelas quais não se deu continuida
de ao projeto de- rerorma mencionado por V. Ex• 

Sobre a segunda indagação de V. Ex•, relacionada 
com o balanço de pagamentos, a inflação e o desempre~ 
go, eu diria que, na verdade, inflação e balanço de paga
mentos são dois problemas autónomos e perfeitamente 
definidos, mas que o desemprego é a conseqUência de 
acontecimentos gerados em outros setores. 

Em princípio, acho que é válido afirmar que um de
créscimo na atividade económica e um aumento ou uma 
diminuição no nível de emprigo decorrem, antes demais 
nada, das limitações do balanço de pagamentos e das 
distorções e impedimentos impostos pelo próprio pro
cesso inflacionário. 

A atividade económica cresCe com a realização de in
vestiOlCriios, seja na àreã. pTiva:da, seja na ârea pública, e 
a realização dos investimentos não só propicia a conti
nuidade do produto, como garante a manutenção do 
nível de emprego e ·o seu incremento. 

Na medida em que a inflação ultrapassa determinados 
níveis, na medida em que a-inflação passa a ser um ingre
diente insuportável, sob o pOnto de vista de quem realiza 
programas de irivestimento, na medida em que o setor 
público, pela própria inflação, fica destituído de resursos 
para dar continuidade a novos projeto's, como ê o caso 
típico da conjuntura- atual, rião há outra alternativa se
não estancar o início de novos empreendimentos. 

Na medida em que o setor privado, pelo grau de incer
teza que a inflação introduz nos seus Planos, na medida 
em que a inflação distorce todas as relações de custo no 
processo ae produção, o empresârio pára de investir-. 

Com uma inflação de 100%, o Governo investe muito 
menos e oS empresârios fazem o mesmo. Então, a re
dução no nível de investimentos acarreta, sem dúvida al
guma, um decréscimo na atividade econômica, bem 
cOmo na oferta de empregõs. 

Então, o primeTrO fator á ser acusado nesse proée"sso 
iri.Sidioso e que fere, fundo, as possibilidades da econo
mia nacional ê a inflação. A inflação é, realmente, a prin
cipal responsável-por esse estado de coisas, não só aqui, 
mas em outros países que vivem experiências, sem dúvi
da, muito Parecidas com a nossa. 

Inegavelmente, o choque do petróleo e o encarecimen
to da energia, resultantes da elevação dos preços do pe
tróleo, acarretaram adaptações, reformulações, reestru
turações, na indústria, na agricultura e demais setores da 
econoinia, qUe "tiveram que ·ajuStar-se à nova realidade, 
Inclusive reduzindo as suas atividades. 

Isso aconteceu, nitidamente, na Europa. A partir de 
1974, a readaptação das economias euro-péiãS e a nova 

-reatitlade do petróleo lançaram os grandes países euro
peus num estado de recessão, do qual eles não saíram até 
hoje. Essa situação agravou-se, profundamente, com a 
dCpressão de 1975 e a Europa, atualmente, tem um CreS
cimento negativo na sua economia, em decorrência dos 
impactos iniciados em 1974. 

Na econo.mia brasileira isso t3.inbêm Ocorreu~ Ade
mais, na medida em que isso ocorria, tivemos gm recru
decimento espantoso do processo inflacionário, qUe, 
como Vimos antes, ultrapassou o Iiível de 120% de in
flação. - -

Numa conjuntura inflacionária dessa dimensão, não 
poderíalnos esperar outro resultado senão a redução 
substanciai" dos investirrientos nã_ ái'ea pública e no setor 
privado e, em conseqUência, o desemprego. 

Se-·é Certa esi.-a- análise, se é certO esse diagnOsticO e se 
indã8amoS qual Seria o melhor caminho para recuperar
mos as condições para criação- de novos emregos, acho 
que a primeira resposta consiste--em se reduzir a ínflação, 
q·Ue, ger~ndó a queda dos investimentos, está impedindo 
a ecoilomia- -nacional de -manter o seu ritmo de cresci-
menta. 

Na medida em que, efetivamente, reduzirmos o gtãu 
de incerteza na economia micional, pelo fortalecimento e 
reajustamento do l;laJanço de_ pagamentos, e na medida 
em que demonstrarmos, realmente, a eficiência das Polí-
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ticas monetária e fiscal no controle da inflação, certa
mente _um novo clima será criado para a realização de in
vestimentos e, assim, voltaremos ao processo de criação 
de novos empregos. 

t por isso que dedicamos todos o nosso cuidado e 
to_aa -a nossa atenção a esses dois problemas, que, uma 
ve7: solucionados, vão, naturalmente, dar solução ao ter
ceiro problema a que V. Ex• se refere. 

QuantO aomaiS, Ilustre Senador José Lins, eu queria 
agradecer as bondosas expressões, com que V. Ex• se re
feriu a-o- Ministro; seu amigo. Isso caracteriza sua grande 
bondade e traduz, também, os laços de amizade que nos 
unem, há muitos anos. 

Portanto, eu queria lhe agradecer e dizer que nada 
mais tenho -procurado fazer senão exercer as minhas ati
vidades no Ministério da Fa~enda, com o sentido de dar 
a reSposta mais râpida possível às dificuldades por que o 
País atravessa, neste momento, sem criar novas dificul
dades e sem produzir traumas, que possam agravar os 
aspectos sociais, com a aplicação desse programa de so
lução das adversidades, que confrontam a economia na
cional. 

Devo dizer, também, ao Sr. Presidente, o nosso esti
mado Senador Tancredo Neves, que esta foi uma opor
luriidáde, em que o Ministério da Fazenda, o Banco 
Central e o Banco do Brasil aproveitaram para prestar 
umá homenagem ao Senado Federal, aos seus Membros 
e, principã.lmente, à fi8ura extraordinária do Presidente 
desta Comissão e ao seu Relator. 

Sentindo o alcance e a elevação dos propósitos da ava
liação do sistema financeiro nacional, procuramos reu
nir, nas áreas ligadas ao Ministério da Fazenda, todas as 
informações e toda a contribuição passíveis de servirem 
de subsídio ao trabalho do ilustre Relator, O Banco Cc:n
tral, com dados levantados no Banco do Brasil, no Mi
nistériO da Fazenda e na Caixa Económica, supriu esta 
Cõmis_são_ de muitos documentos, de muitas estatísticas, 
de muitas informações. E eu entreguei, hoje, ao Sr. Presi
dente este trabalho, especialmente realizado com essa 
mesma finalidade. 

De modo que Pediria ao ilustre Relator e ao ilustre 
Presidente desta comissão que recebessem esta contri
buição como uma homenagem ao Senado Federal. Mui
to obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Antes de 
encerrar os trabalhos desta Comissão, não só pelo 
avanço da hora, como pelos encargos que, ainda hoje, 
esperam o Sr. Ministro da Fazenda, quero deixar aqui 
patentead_o que o ilustre Conferencista de hoje indutiu 
duas importanteS lições: uma de espírito democrático, 
que não si.J.rpteehde a nós que convivemos com S. Ext hã 
muito allos ~ homem do Executivo, tendo importante 
passado- nos destinos deste País, comparece modesta
mente, despreocupadamente, a uma comissão parlamen-

- tar de in_quérito do Senado Federal, para mostrar o seu 
respeito, o seu apreço, o seu acatamento a esta insti
tuição,_ que, mais do que nunca, precisa do respeito e do 
acatamento de. todo:; quanto mantenham qualquer par
cela de autoridade neste Pais; outra pelos ensinamentos 
que recolhemos da sua presença nesta Comissão e da sua 
competência: 

Na realidade, quando o Ministro da Fazenda disserta
va sobre a evolução das nossas instituições financeiras, 
outra coisa não fazia se.tlão dar o balanço de uma obra 
que -é muito sua, pois que, há muitos anos, ele vem dan
do à construção e à expansão de nossas instituições fi
nanceiras o melhor do seu espírito público e do seu talen
to, bem como_ Qa sua capacidade de estadista e de ho~ 
ruem público. 

A sua passagem por esta Comissão ficará assinalada 
com mais uma demonstração do seu alto espírito demo
crático -e dõ seU valor, como um dos grandes homens 
públicos deste País. (Muito bem! Palmas) 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada apre
sente reuníão. 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senho'" 
P'"esidente da República 

- N9 176/83 (nY 344/83, na ori
gem), restituindo autógrafos de 
projeto de lei sancionado. 

Submetendo ao Senado a escolha 
de nome indicado para cargo cujo 
provimento depende de sua prévia 
aqUieSCénciiL-

- N• 178/83 (n' 345/83, na ori
gem), relativa à escolha do Sr. Joã.o 
Augusto de Médicis, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Quénia. 

SUMÁRIO 

l.í.z-:....=_ OfíCios do Sr. J9. 
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Com~icando a apr_o'!_ação da se
guinte matéria: 

-Projeto de Lei do Senado n'>' 
96/83 (n"' l.524/83, na-Câmara dos 
Deputados), que reajusta os atuais 
valores de vencimentos e proventos 
dos servidores ativos_ e inativos do 

--Senado Federal, e dá outras provi
dências. (Projeto enviadO à sanção 
em 19-9-83). 

Encaminhando à revisão do Sena
dõ autógrafos-dos ·seguiliies pToje-
tos: 

-:__Projeto -de -Lei da Câmara n., 

130/83 (n• 3.832/80, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao 
"caput" do art. 156 da Consoli
dação das LeiS do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n'>'_5.452, de 
1'1 de maio de 1943. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
131/83 (n' 4.546/81, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 195 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio 
de 1943. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
132/83 (n' 4.093/80, na Casa de 
origem), que revoga o art. 22 do 
DecretoMlei n"' 5, de 4 de abril de 
1966, que estabeleceu normas para 
a recuperação económica das ativi
dades da Marinha Mercante, dos 
portos nacionais e da Rede Ferro
viária Federal. 

~-Prõjeto de Lei da Câmara n9 
133/83 (n• 4.199/80, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Exe
cuti~o a promover a realização de 
recenseamentos bianuais em re
giões pioneiras. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
134/83 (n' 4.111/80, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 157~ Sessão, 
em 21 de setembro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho 
e Benedito Ferreira. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES.· 

Mário Maia - Fábio Lucena - Aloysio Chaves -
Hélio Gueiros - Alberto Silva - Helvídio Nunes _ 
João Lobo- José Uns- Carlos Alberto- Humberto 
Lucena- Nilo Coelho- José Ignácio- Moacyr Da lia 
--Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - ftamar 
Franco --Alfn:ido Campos - Fernando Henrique Car
doso - Severo Gomes - Henrique Santillo - Lázaro 
Barboza - Benedito Canelas - Gastão Müller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - SaJdanha Derzi ~Af
follso Camargo- Âlvaro Dias- Eneas Faria- Jaison 
Barreto -Jorge Bornhausen - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I'>'MSecretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 

N'i' 176/83 (n'i' 344/83, na origem), de 19 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n"' 6, de 1983-CN, que autori
za o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até 
o limite de CrS 1.903.900.000.000,00 (um trilhão, nove
centos e três bilhões e novecentos milhões de cruzeiros) e 
dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n'i' 7.124, de 19 de setembro de 1983.) 
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
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Diretor--Geral do Senado Federal 
Impresso_ s_ob a responsabilid_ade da Mer~a_ do _Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 
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Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Diretor Administrativo 
.. Exemplar Avulso, CrS 50,00 
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ao Decreto-lei n"' 3.34_7, de 12 de ju
nho de 1941, que instituiu o regime 
de beneficias da família d_os segura
dos do lPASE. 

-Projeto de Lei-da Câlriara n9 

135/SJ (n• 3.816(80, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao 
art. 6"' da Lei n"' 605, de 5 de janeiro 
de 1949, dispondo sobre descontos 
na remuneração dos empregados. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
136/83 (n• 3.772/80, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo 
único ao art. I<? da Lei n<? 1.234, de 
14 de novembro de 1950, que con
fere direitos e vantagens a servido
res que operam com Raios X e 
substâncias radioatiVas. 

- Projeto_ de Lei da Câmara n"' 
137 (83 (n' 4.084/80, na Casa de 
origem), que altera a redação do 
art. 12 da Lei n"' 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo 
de Garantia do Tempo de ServiÇO. 

- Projeto de Lei da Câmara n'? 
138/83 (n"' 4.075/80, na Casa de 
origem), que altera a redaçãu ·dos 
incisos II e III do art. 131 da Con
solidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, 
de I'<' de maio de 1943, que trata das 
faltas ao serviço _não consideradas 
para efeito de concessão de fériaS. 

- Projeto de Lei da Câmara n'<' 
139/83 (n' 4.512/81, na Casa de 
origem), que estende a jurisdição 
das Juntas de Concilíação e Julga
mento de São Luís aos Municípios 
de Rosário, São José de Ribamar e 
Paço do Lumiar, todos do Estado 
do Maranhão. 

-Projeto de Lei da_Cãmara n9 
140/83 (n9 4 . .214/80, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a com
plementação do 13'? salário aos em
pregados em gozo de auxílio
doença. 

1.2.4 - Discursos do_ Expediente - Projeto de Lei da Câmara nl' 
141/83 (n"' 4.675/81, na Casit de 
origem), que--torna obrigatória a SENADOR LÃZARO_BA.RBO
co10cação do "SimbOlo lnternacio- - ZA - Projetas de Lei a serem 
na! de Acesso" em todos os locais e apresentados por S. Ex• dispondo 
serviços que permitam sua utili- sobre modifiCaçõeS no Código de 
zaçào por pe.<;soas portadoras de Mineração do País. 

deficiência, e âá outraS providên
cias. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 
142/83 (n• 4~01~/80, na Casa de 
origem), que altera a redação do 
art. 524, da Lei n"' 5._869, de 1 l de_ 
janeiro de 1973 - Código de Pro
cess_o CiVil. 

- Projeto de Lei da~Câmarã n"' 
143/83 _(n• 4.120/80, na Casa de 
ói"ígçm), que altera a redação do 
art. 112 da Lei n"' 1.711, de 2& de 
outubro de 1952 - Estatuto dos 
Funcionátto·s Públicos Civis da 
União. 

- Projeto de Lei da Câm~ra n"' 
144/83 (n• 4.539/81, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o forne
cimento de água e luz ao trabalha
dor desempregado, pelo prazo que 
especifica, e dá outras providên
cias. 

---Projeto de Lei da Câmara n" 
145/83 (n"' 4.077/80, na CãSã. de
origem), que acrescenta pagrãgrafo 
ao art. 20 da Lei nl' 5.869, de 1 l çle 
janeiro de 1973 -Código de Pro
cesso Civil, dispondo sobre o paga
mento de honorários advocatícios 
nas acões de mandado de segu
rança. 

-Projeto de_ Lei da Câmara n"' 
146/83- Complementar (n' 3(83, 
na Casa de origem), que estabelece" 
critério para a remuneração de ve
readores no exerci cio de 1983. 

1.2.3- Pareceres encaminhados 
à Mesa 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO ~Observações sobre a ter
ceira carta de intenções apresenta
da pelo Brasil ao Fundo Monetário 
Internacional. Encaminhamento à 
Mesa de requerimento dispondo 
sobre a criação de uma comissão 
especial mista, destinada a discl!tír 
e apresentar soluções para a crise 
nacional, com a colaboração das 
entidades mais represeniaiíVas da 
sociediàe civil; e -transformar as 
conclusões do seu trabalho em pro
jeto que será apreciãdo nos termos 
do Reginlento Comum. - -

1.2~5- Leitura de projeto·s 

-Projeto de Lei do Senado n~ 
236/83, de autoria do Si. S_e_nador 
Nelson Carneiro, que isenta de-tri
butos e taxas, inclusive municipais, 
as transmissões imobiliárias que es
pecifica. 

- Projeto de Lei do Senado n'? 
237/83, de autoria_ d~ Sr~ Senador 
NelsOn Carriéiro, _ que modifica 
toda a SCção -il(dõ Capítulo I do 
Título V, da Consolidação das Leis 
do· Trabillho, concernente _à adrr~i
nisiração do sindicato. -

- Projeto de Lei do_ Senado n~> 

238/83, de autoria âéi Sr. Senador 
Mário Maia, que institui o Dia Na
cional das vítimas dos torpedea
mentos dos navios brasileiros du
rante a II Grande Guerra, a ser co
memorado anualmente a 14 de fe
vereiro, e dã outras providências. 

MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

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

MENSAGEM N• 178, DE 1983 
(n~' 345/83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-
r ai: 

De conformidade com o artigo 42, item UI, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
João Augusto de Médicis, Ministro de Primeira: Classe, 
da Carreira_de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República do _Quênia, nos ter
mos dos artigos 21 e 22 do D_ecreto_ n~" 71.534, de 12 de 
dezembro de 1972. 

Os méiitris do Embaixad_or João Augusto de Médicis, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 20 de setembro de 1983.- João Figueiredo. 

INFORMACÃO 

CURRICULUM VITAE 
João Augusto de Médicis 

Recife/PE, 18 de agosto de 1936. 
Filho de Rodrigo de Andrade Médicis e 
Ruth de Souza Leão Médicis. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Estágio na OEA, Washington. 
Terceiro-Secretário, 23_ de janeiro de 1959. 
Segundo-Secretá-rio, merecimento; 2 l de outubro de . 
1961. 
Primeiro-SecretáriO, merecimento, 3 I de março de 1967. 
Conselheiro, merecimento, 1'<' de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de maio de 
1976. 
Ministro de Primeira C!asse, merecimento, 23 de junho 
de 1981. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado. 1961. 
Subchefe, interino, do Cerimonial, 1962. 
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1967/69. 
Introdutor Diplomátíco, 1969/70. 
Introdutor Diplomático, 1975(76: 
Chefe da Introdutoria Diplomática do _Gabinete do Mi
nistro de Estado, 1977/79. 
Secretário de Assuntos Legislativos, 1979/81.-
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- Projeto de Lei do Senado n~' 

239/83, de autorja do Sr. Senador 
Lázaro Barboza; que introduz dis
positivo legal na Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

1.2.6- Oficio 

- N~' 357/83, áa Liderança do 
PDS na Câmara dos Deputados, de 
substituições de mem bras ~m co
missão mista. 

1.2.7- Requerimento 

- Nl' 783/83, de autoria do-Sr. 
Senador Itamar Franco, solicitan
do informações ao Poder Executi
vo relativas ao Projeto de Lei do 
Senado n~' 84/82. Deferido. 

1.3- ORDEM DO OlA 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

79/81 (n~' 3.247/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigato
riedade de aplicação em projetOs 
específicos dos crêditos e financia
mentos de organismos governa-:.. 
mentais e daqueles provenientes de 
incentivos fiscais. Votação -adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
51/83 (n' 88/79, na Casa de ori
gem), que revigora, com nova re
dação, o art. 278 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n~' 5.452, de I~' de 
maio de 1943, dispondo sobre a 
jornada de trabalho dos estivado
res. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

150/82- (n' 3.826/80, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao 
art. 461 da Consolidação das Leis 
do Trabalho aprovada' pelo 
Decreto-lei n"' 5.452, de }Y de maio 
de 1943. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n<? 36/81 (n~' 99/81, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o 
ato do Conselho Monetário NaCio
nal que autorizou emissões adicio
nais de papel-moeda em 1980, até o 
limite de Cr$ 70.ooo.ooo:ooo,oo, na 
forma da legislação em vigor. V o~ 
tação adiada por falta de quorum. 

Chefe do Cerimonial, 1981/1983. 
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- Projeto de L~i do Senado n~' 
ISBJ-82--~ Complement_ar, que 
veda a instituição ou majora_ção do 
tributÕ por decreto-lei, e dá outras 
providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n~' 781/83, de 
autoria do Sr. Senador Virgílio Tá
vora, solicitando, urgência pãra o 
Projeto de Lei da Câmara n~"_54/83 
(n~' 881 f79-, na çãsa de origem), 
que regula o exercido da profissão 
de Técnico em Planej9.mento Turís
tico, _e determina outras providên
cias. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
203/82, qtie revoga dispositivos da 
Lei n9 7 .O 16, de 23 de agosto de 
1982, que dispõe sobr..:: a reversão 
para cargns integrántes do Plano 
de Classificação instituído Pela Lei 
n~' 5 .645, de 1970. Votação adi:ada 
por falta de quorum. 

--:- Projeto de Lei dQ Senado -DY 

280/80, que determjna que a Or
dem dos Advogados do Brasil opi
ne sobre a escolha de Magistrados 
qtie devam integrar t~ibunais com 
jur:isdição em todo o território na
cional. Votação adiada por falta de 
quorum. 

do Senador Henrique Santillo, pro
nunciado no expediente da presen
te sessão. 

SENADOR MARCELO MI
RANDA - Homenagem ao 
-mê-dico-veterinário. Apreciação da 
pecuária brasileira e a adoção de 
uma po!ftica mais eficiente para o 
setor. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Apelo ao Ministro da Previ
dência e Assistência Social, no sen~ 
tido da correção de distorções de 
càlculo em aposentadorias da Pre.
vídência Social. 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÀES- Sucessão presidencial. 

SENADOR GASTXO 
MULLER- Instalação de agência 
do INPS em Mirasse! D'Oeste -
MT. 

SENADOR LOVRIVAL BAP
TISTA -Seminário sobre a. "Re
forma Tributária no contexto da 
abertura política e do fortalecimen
to. da Federação", realizado em 
São Paulo, 

-Projeto de Lei do ~enado n~' SENADOR ENEAS_FARIA ::--
21/83, que dispÕe- sobre a _redu_çãÜ - Tese de candidatura presidencial de 
do preço do álcool para venda a consenso. 
proprietários de veículos de aluguel 
empregados no_ transporte )1_19ivi
dual de passageiros, mediante 
subsídio, nas condições que especi
fica. Discussão sobrestada por falta 
de quorum, para votação do Re
querimento n~' 775/83. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNE/: 
RO, como Líder- Retorno da Ar
gentina à normalidade democráti
ca. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder_ - Protesto 
coritra- Violências praticádas com 
deputados estaduais peemedebistas 
de Rondônia. 

SENADOR JOS!I L/NS, como 
Líder - Comentários ã.o discurso 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERI
DOS EM SESSÕES ANTERIO
RES 

Do Sr. José Lins, pronunciados 
nas sessões de 14 e 15~9-83. 

Do Sr. Almir Pinto, pronuncia
do na sessão de 19-9-83. 

3-ATO DO PRESIDENTE 
DO SENADO 

N<? 100, de 1983 

4- MESA lliRETORA 

5- LIDERES E VICE
UDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

Buenos-Aires, 1960 (Membro). 

Chefe do Departamento do Oriente Próximo, 1983. 
Nova Iorque, ONU, Segundo-Secretário, 1962/66, 
Port~au-Prince, Segundo·Secretário, 1966/67. 
Port-au-Prince, Primeiro-SeCTetarTo, 1967. _, 
Port-au-Prince, Encarregado de Negócios, 1966, 1967 e 
!980. 

GrupÕ de Trabalho da Organização do Programa da Vi
sita do Presidente do México, 1960 (Membro). 

COmissão da Organização do Programa do Encontro en
tre os Presidentes do Brasil e da Argentina, 1961 
(Meinbro). 

Londres, Primeiro-Secretário, 1970/73. 
Londres, Conselheiro, 1973. 
Buenos Aires, Conselheiro, -1973/75. 
Conferências sobre o Aproveitamento Hidráulico de Sal
to Grande. 

~XVJ, XVII, XVIII, XIX e XX SesSõeS da Assembléia 
Geral da ONU, 196!, 1962,1963, 1964e 1965(Membro). 

Representação do Brasil no Conselho de Segurança das 
NaÇões Unidas, 1963, 1964 (Assessor). 
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Comitê para o UsO PaCífico do Espaço Cósmico, das 
Nações Unidãs, 1963, 1965, 1966 (Assessor). 

Subcomítê Jurídico do Comitê para Uso PacífiCo dO-Es
paço Cósmico, 1963 (Assessor). 

Comitê "ad hoc'' do Conselho de Segurança, ONU, de 
estudo de sanções contra a África do Sul, 1964 (Asses
sor). 

Comitê Especial das NaçOes Unidas sobre Operações de 
Paz, 1965 (Assessor). 

Reunião da Comissão de Direito Internacional. ONU, 
Genebra, 1965 e Monte Cario, 1966 (Assessor). 

Assembléia Geral de Emergência das NaçÕeS' Unidas, 
Nova Iorque, 1967 (Membro). 

Conferência da ONU sobre o Dii-eiio dos Tratados, Vie
na, 1968 (Membro). 

XXIV Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1969 (Membro). 

II Reunião de COnsulta dos Grupos de Peritos de Trans
portes e Telecomunicações dos Países da Bacia do Prata, 
1974 (Membro). 

XXXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1978 (Delegado-suplente). 

Grupo organizador e da comitiva que acompanhou o 
Presidente Ernesto Geisel em suas visitas oficiais ao Pa
raguai, França, Reino Unido, Japão, Mêxico, Uruguai 
e República Federal da Alemanha, 1976, 1977 e 1978 
(Membro). 

Delegação brasileira às cerimônias que marcariim o iní~ 
cio do Pontificado do Papa João Paulo I, 1978 
(Membro). 

Comissão Especial encarregada de coordenar as medidas 
relacionadas com a visita de Sua Santidade o Papa João 
Paulo li ao Brasil, 1980 (Chefe). 

Orientador Profissional dos alunos do Curso de Prepa
raç;ão à Carreira de Diplomata, 1980/81. 

Membro do Grupo organizador e da comitiva que acom
panhou o Presidente João Baptista Figueiredo em suas 
visitas oficiais a Portugal, Estados Unidos da América, 
Canadá e Nações Unidas, 1981/82. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brl!sil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 

O Embaixador João Augusto de Mêdicis se encontra 
nesta data no exercício de suas funções de Chefe do De
partamento do Oriente Próximo. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 12 
de setembro de !983. 

Lúcio Pires Amorim, Chefe da Divisão do Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores 

Oficio do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

N~' 681/83, de 19 do corrente, comunicando a apro
vação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n~' 96, 
de 1983 (JlY 1.524/8_3, na Câmara dos Deputados), de au
toria di Comissão -Diretora, que "reajusta os atuais va~ 
lares de vencimentos e proventos dos servidores ati vos e 
h1ativOs do Senado Federal, e dá outras providências". 

(Projeto enviado à sanção em 19-9-83). 
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OFICIO 

Do Sr._l<?-Secretãrio. da Câmara dos D~putados, enca~ 
minhando à revisão do Senado _al,ltógrafos dos_ seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 130, DE 1983 
(n9 3.832/80, na Casa de origem) 

Dá. no,·a redação ao caput do art. 156 da Consoli
da~ào das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n<:> 5.452, de J<? de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decret<j.: _ 
Art.l9 Ocaputdoart.l56daConsolidaçãodas-LeiS 

do Trabalho, a}:!rovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de }I' 

de maio de 1943, passa a vigorar com a segu!nte redã~ãõ: 

"Art. I56 Coriipete especialmente às Delega
cias Regionais do Trabalho, nos limites de s_uajuris
dição, e com relação a todo e qualquer local onde 
trabalhe pessoa sujeita -ao· regime desta,_ ,COrisóli
dação: 

Art. 29 Esta lei entrá em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as d[sp_osíções em contiário. 

LEGISLAÇÃO CitADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, de I• DE MAIO DE 1943 

Art. !56. Compete especialmente às Delegacias Re
gionais do _ _Trabalho, nos limites de sua ju_risdição: 

I -promover a fiscalização do cumprimento das nor
mas de segurança e medicina do trabalho; 

II - adotar as medidas que se torneni exigíVeis;- éln 
virtude das çlisposições deste Capítulo, determinando as 
obras e reparos que, em qualquer local de trabal_ho,_se 
façam necessârias; 

III - impor as penalidades cabíveis por descumpri
mento das normas constantes deste Capítulo, nos termos 
do art. 201. 

Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo re
lativas à medicina do trabalho serão punidas com multa 
de 3 (três) a 30 (trjpta) vezes o valor de referência previs
to no art. 2Q, parágrafo único, da Lei n9 6.1os; de 29 de 
abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho 
com multa de 5 (cjnco) ~ 50(cincjilerlta) ve~_es o m~_mo 
valor. __ _ __ _ _ 

Parãgrafo único. Ern caso de reincidência1 ét:Ji.Pargo 
ou resistência à fiscali;?:açào, em.Prego de artifício ·a_u si
mulação com_ o objetivo de fraudar a tei, a inuli~ ~erá 
aplicada em seu valor mãximo. - -

(Às Comissões de Legislação Social e de Saúde,) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 131, DE 1983 
(NQ 4.546/81, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 195 da Consolida~ão 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, de lQ de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 195 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, -de 19 de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguíilte § 49: 

,. .... Art. 195 

§ 49 Os honorários dos peritos, nos processos 
de verificação judicial de insalubri_dade e periculosi
dade, serão sempre de respOnsabilidade da empresa, 
mesmo quando esses profissionais forem indicados 
por sindicato interveniente." 

Art._ 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3Q __ 
0 

Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-lEI N• 5.452- DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 195. _A caracterização e a classificação da insa
lubridade e da periculosidade,_ segundo as normas do 
Ministé~io do Trabalho, far-se-ão através de perícia a 

---'--cargo-de-Médico do Trabalho ou Engenheiro do Traba--
___ lho, re_giStrados_ no M-inistériO do Trabalho. 

§ l~' 1:. facultado às empresas e aos sindicatos das 
categOrias profissionais 1nteressªdas requererem ao Mi
nistério do Trabalho a realização de perícia em estabele: 
cimento ou seta( deste, com o objetivo de caracterizar e 
classiflqH pu d_e1imitar as ativiq_ades insalubres ou peri

. gosas. 
§ 29 Argüida em juízo insalubridade ou periculosi

dade, seja por empregado, seja por Sindicato em favor de 
grupo de associdos, o juiz designará perito habilitado na 
forma deste artigo, e, onde não houver, requisitarâ perí
cia ao órgão competente do MinistériO oo-·traDalho. 

§ 39 O disposto nos parágrafos anteriores não pre
judica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, 
nem a realização ex officio da perícia. 

.......... --. ' ....... --· .... ~ ... ~ ... :-·.-.--.--..::. 
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e deLe

gislação Social.) 

PROJETO DE LÊ! DA CÂMARA N• 132, DE !983 
(nQ 4.093/80, na Casa de origem) 

Revoga o art. 22-do Decreto~lei n? 5_, de 4 de abril, 
de 1966, que estabeleceu normas para a recuperação 
econômica das atividades da Marinha Mercante, dos 
portos nacionais e da Rede- Ferroviiiia Federal. 

O Congresso Nacional decreta; _ 
Art. l9 Fica revi::lgado o art. 22 do Decreto-lei n? 5, 

de 4 de abril d~ 1966. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publi

_c:ação, 
Art. 39 Revogam-se a disposições em contrãriCI. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5, DE 4 DE' ABRIL DE 1966 

Estabf!lece normas-para a recuperação ecoriômica 
das atividades da Marinha Mercante, dos portos na
cionais e da Rede Ferrovi!Íria Federal S.A. e dá oU
tras providências. 

Art. 22. Independentemente _do disposto nos arts. 
17, 18, 19 e 2 t deste Decreto-lei, os atuais serviços de es
tiva, de vigilância portuária, de conferência e conserto de 
mercadorias transportadas por embaréação nacional de 
navegãção interior, integrante ou não de comboio, po
dem ser realizados pela respectiva tripulação. 

§ [9 A remuneração dos serviços de que trata este ar
tigo será convencionada pelas partes interessadas, respei
tados os limites do salário mínimo regional. 

§ 29 O disposto ne"ste artigo não se aplica às embar
cações que participarem, como auxiliares de operação de 
carga ou descarga de outra não inscrita na navegação in
terior. 

§ 39 Para efeitos deste decreto-lei_, considera-se em
barcação nacional de navegação interior a registrada, 
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inscrita e empregada, de modo permanente c exclusivo 
no transporte de pessoas e de mercadorias ou no reboque 
de outras em rios, canais, lagoas ou lagos, mesmo de na
vegação internacional, respeitadas as convenções ratifi
cadas pelo Brasil. 

' ..... --.·' ... ' . . ........ ~- ~ -~ ... ·-•.__,·-- ...... ·--· 

(Às Comissões de Legislação Social e de Transpor
tes, ComuniCaÇões· e Obras Públicas.} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 133, DE 1983 
(n9 4.199/80, na Casa de origem) 

A_utoriza o Poder Executivo a promover a reali
zação de recenseamentos bianuais em regiões pionei
ras. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo au_torizado a promo
ver a realização de recenseamentos biunuais nas regiões 
pioneiras de grande migração. 

Parágrafo único. Os resultados destes recenseamen
tos serão considerados para todos os fins legais. 

Art. 2Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
-cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições ·em contrúrio. 

(Às Comissões de Consrituiçào e Justiça, de Agri
cultura, de Municfpio.ç ~e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 134, DE 1983 
(n9 4.111/80, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositim ao Decreto-lei n9 3.347, de 
12 de junho de 1941, que instituiu o regime d(' benefí
cios da familia dos segurados do IPASE. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY O art. 2Q do Dec(eto~lei nY 3..347, de 12 de ju
nho de 1941, passa a vigorar acrescido da seguinte a,línea 
c: 

"Art. 2Y ....... -~· .... . 
-a) ....... , .........•.......... , 

b) '' ''" '- '- "" '-""'" '- "'"-"' -.--- -~' 
c) os servidores póblicos sob regime estatutârío 

da administração direta ou indireta do Distrlto Fe~ 
deral, dos Territórios e dos MunicípiOs, -desde que 
não abrangidos por regime previdenciário próprio." 

Art. 2Y O Poder Executivo baixará, em 60 (sessenta) 
días a contar da vigência _desta lei, regulamento que per
mita a execução das disposições nela contidas. 

Art. 3? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art._4Q Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 3.347, DE 12 DE JUNHO DE 1941 

I.-.stitui o regime de benefícios da família dos segu~ 
rados do Instituto de Previdê-ncia e Assistência dos 
Servidores do Estado (lP ASE), e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 130 da Constituição, decreta: 

Art. 19 Fica instituído, nos termos deste decretp~lei, 
o regime de benefícios de familia dos segurados do Insti
tuto de Previdência e Assistência dos Servidor~s do Esta
do (IPASE), compreendendo pensões mensais e pecúlío, 
como modalidade do seguro social a que se refere o art. 
2Q do Decreto-lei nQ 2.865; de 12 de dezembro de 1.940. 
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Art. 2Y São obrigatoriamente segUrados do lP ASE, 
para efeito do regime de beneficias neste decreto-lei insti
tuído: 

a) os funCionários públicas civis e os ex.tranumerârios 
da União, como tais definidos pelos Decretos-leis nYs 
1.713, de 28 de outubro de 1939, n9 240, de 4 de fevereiro 
de 1938, e nY 1.909, de 26 de dezemhro-de 1939; 

b) os empregados do IPASE, das demais entidades 
paraestatais, autarquias ou-outros Orgãos assemelhados 
por ato do governo; 

Parágrafo único. Não se compreendem comÕ segu
rados, para os fins deste artigo: 

a) os funcionários aposentados, até a data da publi
cação deste decreto-lei, ou os de mais de 68 anos de ida
de; 

b) os atuais contribuintes do montepio civil e os do 
militar; - -

c) os funcionários, extranumeráríõs Ou empregados 
que, nessa qualidade, sejam contribuintes obrigatórios 
de qualquer Caixa ou Itlstituto de Aposentadoria e Pen~ 
sões. 

_d.urante toda a semana anterior, cumprindo integralmen
te o seu horário de trabalho. 

r As Coinissões de LegÚiaÇão- SOciãt e _de Fi
na~ças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 136, DE 1983 
(nfl-3.772[00, ·na Casa -de origem) 

Acrescenta parágrafo único ao ~rt. 1.9 da Lei n" -
1.234, de 14 de novembro de 1950, que confere direi
tos e unt3gens a servidores que operam com Raios X 
e substâncias radioativas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ari. }9 O ãrt. 19 da Ld n"' 1.234, d_e 14 de novembro 
de 1950, fica acrescido de parágrafo único, que passa a 
viger Com a seguinte redaçào: 

"Art. ~9 _ ._ •••• _. •••••••• _. -· ••••••••• ~- ._ .... 

. '·-·· ............... ·-·· ·-·····~~-·--·· 
•• ' ••••• ~.-...-••••••••.••• "''-~-~----· __ ......... _.,-•• ~__..~==::..:: ·parágrafo ún-icó. Os. Qene_fíCioS desta lei 

eStendemMse aos servidores qUe, erríb0r3.nà-Õ enqua
drados nas Categorias Funcionais designadas para 
·operar com Raios X e substâncias radiciativas, mã
nupulam diretamente ou trabalham tlOS serviços 
onde funcionam tais fontes de radiação." 

.. ·- ............ ·-· .... ·-·. ~- -· ·~ ...... -~ ·-· .. ...,-;.--.~ ... -,. ~ .· .. 
(Às Comissões de serviço -PúbficÕ Ctvú: dÕ Disrri

to Federal e de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No !35, DE 1983 
(N9 3.816/80, na Casa de .origem) 

Dá nova redação ao art. 69 da Lei n'í' 605, de S de 
janeiro de 1949, dispondo sobre descontos na remune-
ração dos empregados. 

O Congresso Nacional deCreta: 

Art. 19 O art. 69 da Lei nt> 605, de 5 de janeiro de 
1949, passa a vigorar cOm a segUinte reaáÇão: 

, . "Art. 69 O empregado perderá: 
I- a rernuneracào do dia, se não comparecer ao · 

serviço, sa.lvo motívo legar ou mo"léstía comprova~ 
da; 

11-1(3 (um terço) da remuneração diária-, 
quando comparecer ao serviço dentro da hora se
guinte à rparcada para o iníciO- dOS- trabalhos, Ou 
quando se retirar antes de findo o período de traba
lho; 

III- 1/3 (um terço) da remuneração durante o 
afastamento por motivo de prisão preventiva, pí-o
núncia por crime comum ou denúncia por crime 
funcional ou, ainda, cot~denação por crime ina
fiançâve( em processo no qual não haja pronúncia, 
com direito a diferença, si:: -ãbsolvido; · · 

IV- 2/3 (dois terços) da remuneração durante o 
período do afastamento em virtude de condenação, 
por sentença definitiva, a pena que ·não ocasione 
rescisão do contrato de trabalho." 

Art. 29 Esta L.ei entra em vigor fia data de su-a p·ubli
cação. 

Art. 3"' Revogam-se as dísposiçõ·es· em Contrário. 

LEGISLAÇÀO ANEXADA 

LEI No 605, DE 5 DE JANEIRO .DE 1949 

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o 
pagamento de salários nos dias feriados civis e religio
sos. 

••••••• - ••••••••• ;;:. ~~ ~-· •• -~-~~ .-;.. .:. -~ ... "'~" .t.-.... ;0-._-
Art. 69 _ Não será devida a remuneração quando, sem 

motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado 

ArL 29 Esta lei entra em vigor na data de sua pubH
_cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriõ. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 1.234, DE 14 DE NOVEMBRO DE 195P 

Confere direitos e vantaç:ens a servidores que ope
ram com kaios X e substâncias radioativas. 

D Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

ArL )9 Todos os servidores da União, civis e militaM 
res, e os empregados de entidaçles paraestatais de nature
za autárquica, que operam diretamente com Raios X e 
substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, 
terão direito a: 

a) regime máx.inio de vinte e quatro horas semanais 
de trabalho; 

b) férias de vinte dias consecutivos. por semestres de 
ativldade profissional, não acumuláveiS; 

c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cen
to) do vencimento. 

:Art. 29 Os Serviços e Divisões do Pessoal manterão 
atualizadas as relações nominais dos servidpres beneti~ 

---ciados por-esta Lei e hidiCarãÕ os respeCtivos cargos, ou 
funçõ_es, lotação e local de trabalho, relações essas que 
serão submetidas à aprovação do Departamento Nado
mil de Saúde, do rvfi_!lisiê[i~. da _Éduci.ção e Saó.de. 

-- Art. 3"' Os chefes de repartição ou serViço determi
narão o afastamento imediato do trabalho de todo o ser
vidor que apresente indícios de lesões radiológicas, orgâ
nicas, ou furicionais e poderão atribuir-lhes, conforme o 
caso, tarefas sem risco de irradiação ou a concessão ex 

-offiCio, de licença para tratamento de saúde, na forma da 
legislação vigente. 

Art. 49 Não serão abrangidos por esta Lei: 
a) os servidores da União, que, no exercício de tare

fas acessórias, ou auxiliares, fiquem expostos às irra
diações, apenas em carãter esporádico e ocasional; 

b) os servidores da União, que, embora enquadrados 
-rtõ disj:ioSto no artigo 1"' desta Lei, est_ejam afastados por 
quaisquer motivos do exercício. de suas atribuições, salvo 
nos casos de Hcença para tratamento de saúde e licença a 
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gestante, ou comprovada a existência de moléstia adqui
rida no exercício de funções anteriormente exercidas, de 
acordo caril_. -o- art. }9 cítado. 

A.rt. 5"'- As instalações oficiais e paraestatais de 
Raios X e substâncias radioativas sofrerão revisão se
mestral, nos termos da regulamentação a ser baixada. 

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei dentrci de prazo de 60 (sessenta) dias e estabelecerá as 
medidas de: higiene e segurança no trabalho, necessárias 
à proteção do pessoal que manipular Raios X e substân
cias radioativil.s, coittra acidentes e doenças profissionais 
e reverá, anualmente, as tabelas de proteçào. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil. de Legis
tacão Social e de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 137, DE 1983 
(nl'" 4.084/80, na Casa de origem) 

Altera a reda~ão do art.12 da Lei n'í' 5.107, de 13 
_ _de.setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço: 

O Cori8reS_s=~ _N: adomif decreta: 

Art. l9 O art. 12 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, passa a viger com a seguinte redação: 

... Art. 12 A gestão do Fundo de Garantia do 
Tempo de ServiÇo - FGTS pelo Banco Nacional 
da Habitação - BNH farMse-á segundo planeja
mento elaborado e normas gerais expedidas por um 
Conselho Curador, integrado por um representante 
do Ministério-do Trabalho, um representante da Se
cretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública, um representante das categorias económi
cas. dOis representantes das categorias profissionais 
e o Presidente do BNH, que o presidirá. 

§ }9 Os representantes dos Ministérios serão 
designados pelos respectivos Ministros; os das cate
gorias económicas e profissionais eleitos pelo- perío
do de_3 (três) anos cada um, pelas respectivas ConM 
federações em conjunto. 

§ 29 Os meinbrós representantes perceberão. 
por sessão a que comparecerem, até o máximo de 
4(quatro) por mês, a gratificação equivalente a 1 
(um) salário mínimo. 

§ 39 A gratificação de um dos representantes 
das categorias profissionais será paga pela respecti
va Confederação. 

§ 4t> Os membros representantes terão suplenw 
tes designados ou eleitos pela mesma forma que os 
titulares; o Presidente do BN H designará o seu su
plente dentre os diretores dessa autarquia." 

Art. 2~' O Poder Executivo. ouvido o Banco Nacio
nal da Habitação, regulamentará esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

Art. .311 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI N° 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras provídências. 

O-Presidente da República. 
Faço saber que sanciono a seguinte Lei. aprovada pelo 

Congresso Nacíonal, nos termos do arL. 59 do Ato Insti
tucional n"' 2, de 2i de OutUbro- de 1965: 

Art. 19 Para garantia do tempo de serviço, ficam 
mantidos os Capítulos V e VII do Título IV da Consoli

.. dação das Leis do Trabalho, assegurado, porém, aos em
pregados o direito de optarem pelo r_egime instituído na 
presente Lei. 
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.•••••• ·- ••••• ,..-~~ ,_.......!"'~---· •• ·-·-· ~ ~- ·-· ·-~-. '":""' "'-

............ ···- -~ ··-- _,..,..~,._.------~..__.._ . ....;..~. ~·---_-··. 
Art. 11. Fica criado o .. fundo de Garantia do Tem

po de Serviço" (FGTS), copstituído pelo conjunto das 
contas vinculadas a que se rUere esta Lei, cujos reclirso·s 
serão aplicados com_ C9rreCão monetãria __ e jp.ros; de 
modo a assegurar cobertura:de syas obrigações, cabendo 
sua gestão ao Ba_nço Naciorat da Habitação. 

Art. 12. A gestão do FGTS pelo BNH far.:-s_e-á se
gundo planejamento elaborado e normas gerais expedi
das por um Conselho Curador, integrado por um repre
sentante do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
um representante do Ministérío Extraordinãrio __ para o 
Planejamento e Coordenação Ec?nômica, UJ11 represen~ 
tante das categoriãs profissionãis e o Presidente do 
BNH, que o presidirá, 

§ l'~ Os representantes dos Ministérios serão desig
nados pelos respectivos Ministros; os da categorias, _eleiK 
tos pelo período de 2 (dois} anos, çada um, pelas respec-
tivas Confederações. _em conjunto. _ _____ _ ~-

§ 2<~ Os membros represet:ttantes perceber_ão _por ses
são a que comparecerem, até o máximo de4(quatro) por 
mês, a gratificação equivalente a 1 (um) salário mínímó-. 

§ J'i' Os membros representantes terão suplentes de
signados ou eleitos, pela mesma forma que os titulares; o 
Presidente do BNH designará o seu Sl:lplente dentre os 
diretores dessa autarquia. 

. ·-· ••••••• ·-· ~.,- -~~· ••• ·-· ••• ·-· ·-· ••• '. __ ":~=--:::..·-::~-~ 

(Às Comissões d~ Constituição e Justiça e_de Le
gislação Soclill.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 138, DE 1983 
(n<~ 4.075/80, na Casa de origem} 

Altera a redaçào dos incisos II e III do art. 131 da 
ConSolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 1~' de maio de 1943, que trata 
das faltas ao serviço não consideradas para efeito de 
concessão de férias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Os incisos II e III do art. 131 da Ç~msoli~ 

dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n~' 5.452, de 1"' de maio de 1943, passa a vigorar com a se~ 
guinte redação: 

"Art. IJL~······""'····----.·-··~--~···--
1- .................. ,_,_ ........... .. 
II -durante o licenciamentO da empregada por 

motivo de maternidade ou aboi:to; 
III - por motivo de acidente do trabalho, ou 

doença atestada pela Previdência Social ou tnstiK 
tuição que com ela mantenha serviços em regim-e de 
convênio; _ 

Art. 29 Esta_Lei ~ntra_ em vigor na data_ de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

TITULO 11 
Das Normas Gentis de Tutela do Trabalho 

CAPITULO IV 
Das Férias Anuais 

SEÇÃO.I 
Do Direito a Férias e da Sua Duração 

"ArL 131. Não será considerada falta ao serviço, para 
os efeitos_ do_ artigo anterior, a ausência dei empregado: 

I - nos casos referidos no art. 473; 
II - durante o licenciamento compl!lsório da en:tpre-

- gada -por motivO de maternidade ou aborto não-:_ 
crimínoso, observados os requisitos para percepção do 
salário-maternidade custeado pela Previdência Social; 
III- por motivo de acidente do trabalho ou de inca

pacidade que propicie concessão de auxílio-doença pela 
_ Previdência Social, excetuada a hipótese do inciso IV do 

art. 133; __ _ _ 
IV -justificada pela empresa, _entendendo-se como 

tal a que não tiver determinado o desconto do corres
pondente salário; 
V- durante a suspensão preventiva para responder a 

inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quan
do for impronunciado ou absolvido; e 

VI - nos dias em que não tenha havido serviço, salvo 
na hipótese do inciso III do art. 133. 

---'-------..-. ..;-.-·~----~ ~--· --~·. -~, ... -.: ....... ~- ... ·_-.' .... ·_. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le
gislação Social.} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 139, DE 1983 
(n9 4:5_12/81, na Casa de origem) 

- Estende a jurisdição das Juntas de Conciliação e 
~Julgamento de São Luís aos Municípios de Rosário, 

São José de Ribainar e Paço do Lumiar, todos doEs
tado do Maranhão. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'i' Fica estendida aos Municípios de Rosário, 
São José de Ribamar e Paço do Lumiar, todos do Estado 
do Maranhão, a jurisdição das Juntas de Conciliação e 
Julgamento de São Luís. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e JustiÇa e de Le~ 
gfslação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 140, de 1983 
(n9 4.214/80, na Casa de_origem) 

Dispõe sobre a complementação do J39 salário aos 
" empregados em gozo de auxílio-doença. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ao empregado ~m gozo de auxílio-doença, 
no primeiro ano de afastamento legal,_o empregador pa
gará o complemento da gratificação de Natal de que traK 
ta a Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962. 

Pa~ágrafo único. O complemento da Gratificação de 
Natal será igual à diferença entre o Abono Anual, devi~ 
do pelo Instituto Nacional da Previdência Social, na for
ma das Leis n9s 4.090 e 4.281, re..<>pectivamente de 13 de 
julho de 1962 e 8 de novembro de 1963, e o saláiio nomi
nal do e~P~egado, este limitado ao teta de contribuição. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubHK 
cação. 

_ Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

.. LEI No 4.090 DE 13 DE JULHO DE 1962 

Institui a gratificação de Natal para os trabalhado
res. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
Sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 No mês de dezembro de cada ano, a todo 
empregado será paga, pelo empregador, uma gratifi-
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cação salarial, independentemente da remuneração a que 
fizer jus-. 

§ 19 A gratificação corre..<;ponderá a 1/12 avos da r_e
muneração devida em dezembro, por mês de serviço, do 
anO cOrrespOndente. 

§ 29 A fração igual ou superior a IS (quinze) dias de 
trabalho será havida como mês integral para os efeitos 
do par~grafO a-nterior. 

Art. 2"' As faltas legais e justificadas ao_ serviÇo não 
serão deduzidâs para os fins previstos no§ IY, do art. 1~ 
desta lei. 

Art. 39 Ocorrendo rescisão, semjtistá cauSa, do con
trato de- trabalho o empregado receberá a gratificação 
devida noS termos dos§§ (9 e 29, do art. 1<? desta lei~ cal
culada. sobre a remuneração do mês da rescisão. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de S!,la 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

LEI NO 4.281, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1963 

Institui abono especial em caráter permanente 
para aposentados da Previdência Social. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. I 9 Fica criado, em caráter permanente, para os 
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Pre- _ 
vidência Social (lNPS), um abono especial corresponK 
dente a 1/12 (um doze avos) do valor anual da aposenta-

--daria ou pensão- que O segurado ou seus dependentes ti~ 
-verem percebido na Instituição. 

Parágrafo único. A importância a que se refere este 
artigo será paga até o dia quinze de janeiro do exercício 
seguinte ao vencido. 

Art. 21' O abono de que trata a presente Lei é ex.ten~ 
sivo a todos os segurados que durante o ano tenham per
cebido auxílio doença por mais de seis meses, ou a de
pendentes seus que, por igual período, tenham percebido 
auxilio-reclusão. 

Art. -3.,- Para a cobertura das despesas decorrentes da 
aplicação da presente Lei, a Uniào, os empregados e os 
empregadores contribuirão para o Instituto Nacional de 
Previdência Social (lN PS), com 8% (oito por cento) cada 
sobre o 13"' (déCimO-terceiro) saláriO instituído pela Lei 
n'i' 4.090, de 26 de julho de 1962. 

Art. 4» A presente Lei entrará em vigor na data de 
sua ptiblicaçào, revogadas as disposições em contrário. 

(Às ComiSsões de Constituição e Justi('a, de Legis~ 
fação Social e de Finanças.) 

· PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 141, DE 1983 

(n"' 4.675/81, na Casa de origem) 

Torna obrigatória a colocação do ••símbolo Inter
nacional de Acesso" em todos os locais e serviços que 
permitam-sua-utilização por pessoa .. portadoras de de
ficiência, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. t 'i' h obrigatória a colocação, de forma visível, 
do "Símbolo Internacional de Acesso" em todos _os lo-, 
cais que possibilitem acesso, circulação e utilização por 
pessoas portadoras de _de:ficiência, e em todos os serviços 
que forem postos à sua disposição ou que possibilitem o 
seu uso. 

Art. 29 Só é permitida a colocação do símbolo em 
edificações: 
I- que ofereçam condições de acesso natural ou_ por 

meio de rampas construídas com as especificações conti~ 
das nesta lei; 

II -cujas formas de acesso e circulação não es!ejam 
impedidaS aos deficientes em ·cadeira de rodas ou aPare-
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lhos ortopédicos em virtude _da existência de degraus, so
leiras e demais obstáculos que dificufferii sua locoilloção; 

III- que tenham porta de entrada com largura míni
ma de 90 cm (noventa centímetros)~ 

IV- qUe tenham corredores ou passagens com largu
ra mínima de 120 cm (cento e vinte centímetros);-

V - que tenham elevador cuja largura da porta seja, 
no mfnimo, de 100 cm (cem centímetros); e 

VI- que tenham sanitários -aPropriados 3.o uso do 
deficiente: 

Art. 3"' Só é permitida a colocação do-"Símb.oiO ln~ 
ternacional de AcC:sso" na identificação de se"rviços cujo _ 
uso seja comprovadamente adequado às pessoas porta-
doras de deficiêhcia. · 

Art. 4'>' Observado O diSpostO ·nos interiores artigos 
2"' e 3'>' desta _lei, é obrigatória a colocaçãod<? SÍJ!l~Oio na 
identificação dos seguintes !O Caís e- .serviçoS, dentre ou-
tros de interesse comunitário: - - - · 

I- sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judi
ciário, nõ Distrito F eder~ll.- riOs ESt"ã"dOs-,TCfritórios C 
Municípios; 
II- prédios onde funcionam órgãos C?U e'ntidades 

públicas, -qUer de administiãção ou de prestãção de _se_r~_ 
viços; 
III- edifícios residenCiaiS, comerciaiS ou de- escri

tórios; 
IV - estabelecimentos de ensino em todos os níveis; 
V- hospitais, clínicas e demais estabe!Ccimentos do· 

gênero; 
VI- bibliotecas; 
VII- supermercados, centros de compras e lojas de 

departamento; 
VIII- edificações destinadas ao lazer, como estádios,-

cinemas, clubes, teatros e parques recreativos; _ 
IX- auditórios para coõ.venÇões, congresSos e confe-

rências; 
X - estabelecimentos bancários; 
XI- bares e restaurantes; 
XII- hotéis e motéis; 
XIII- sindicatos e associações profissionais; 
XIV- termlnaí.S aeroviários, rodoviários, ferro-

viários e metrôs; 
XV- igrejas e dem"ais templos religiosos; 
XVI- tribunais federais e i:Siiduais; 
XVII - cartóriOs; 
XVIII- todos os veículos de transporte coletivo que 

possibilitem o acesso·e .que ofereçam vagas adequadas ao 
deficiente; -

XIX -veículos que sejam cqriduzidos pelo deficiente; 

XX - locais e respectivas vagas para estacionamento, 
as quais devem ter largura mínima de 3,66 (três metros e 
sessenta e seis centímetros); 

XXI- banheiros compatíveis ao uso da pessoa porta~ 
dora de deficiência e à mobilidade da sua cadeira de ro;. 
das; 

XXII- elevadores cuja abertura da porta tenha, no 
mínimo, 100 cm (cem centírrietros) e de dimensões inter~ 
nas mfnimas de 120 cm x 150 cm (êe!ltO e VintC c(::ntíme
tros por cento e cinqüenta centímetros); 

XXIII- telefones com altura máxima do receptáculo 
de fichas de 120 cm (cento e vinte Cen"ifinetros); 

XXIV - bebedouros adequados; 
XXV - guias de calçada rebaixadas; 

XXVI- vias e logradouros póblicos que configurem 
rota de trajeto possível e elaborado para o deficierite; 

XXVII- rampas de acesso e circulação com piso an
tiderrapante; largura mínima de 120 cm (cerito e Vinte
centímetros); cortinião de ambos --Os lados -co-m -altura 
mâxima de 80 cm (oitenta centímetros); proteção lateral 
de segurança; e declive de 5% (cinco por cento) a 6% {seis 
por cento), nunca excedendo a 8,33% (oito vírgula trinta 
e três por cento) em 3,50 cm (três metros e Cinqãeriii 
centímetros) de cumprimento; 

XXVIII- escadas com largura miníma de 120 cm 
(cento e vinte centímetros); corrimão de ambos os lados 
com a altura máxima -de 80 cm (oitenta centímetros) e 
-degraus com altura máxima de 18 cm (dezoito centíme-
tros) e largura míniiil:a de 25 Cm (vinte-~ cinco Centínie- · 
tros). 

Art. _ _j9 O "Símbolo Internacional de Acesso" deve
fá ser colocado, -obri&atoriamente, em Jocãi visível a-o
público; não sendo permitida nenhuma modificação ou 
adição ao desenhO Teproduzido no anexo a esta lei. 

Art. 6\' É vedada a utilização do "Símbolo Interna
cional de ACesso" p<lra fimliidade outra que não seja a de 
ic;lendfi~ar, assínalar ou indicar local ou serviço habilita
do ao uso de pessoas portadoras de deficiência. 

_ Parágrafo úni~~~ O disposÍo no caput deste artigo não 
s-e apllica _à reprodução _do símbolo em publicações e ou
t_r.os meios d_e: comunicação rel~antes p~ra os !nt~resses 
dO deficie:Ote. - -

Art. 7" bEsta Lei entra em vigor na data de sua P_~~li
cação. 
--~~i'f.~S:q--Revogam-as as disposições em contrário. 

~sJMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO 

Símbolo lnternactOilill 
.l; \·;d.'hHJ 

( Ãs Comissões de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 142, DE 1983 
(n\' 4.019/80, na Casa de origem) 

-Altera a redação do :llrt. 524 da Lei n" 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

O COngresso Nacional decreta: 

Ai'C f9 O ~r_t_. 524 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código ·ae Processo Civil, alterado pela Lei n9 
5.925, de 1" de outubro de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

''Art. 524. Interposto o agravo, será intimado 
o agravado para responder no prazo de 5 (cinco) 
dias, quando pode rã juntar documentos _novos e in
dicã.r peça-s dos_ !i_utos para serein transladadas." 

Art. 2\' Fica reVogado o art. 526 da Lei nt;' 5.869, de 
II de janeiro de 1973...:.:.. Código de Processo Civil, e de
mais disposições em contrário. 

Art. 3\' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Quinta-feira 22 4231 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.869, DE I I DE JANEIRO DE I 973 

Institui o Códlgó de PrõcCsso Civil _(já com as 
emendas da Lei "n9 5.~5, de Jt;> de outubro de 1973). 

O Presidf;:nte da R.~publica: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono_ a seguinte -lei: 

LIVRO I 
Do Processo de COnhecimento 

TITULO X 
Dos Recursos 

..••••••••. ~ ........ """ .----·-· ;- •• -.·.' ;· ... ~---.-.'i.;- •• ~.:.,. 

CAPITULO III 
rio Agravo de lnstr~m-~nto 

.... ~ ... -.. -.... -... ' ... ;. ~.; ............ -. ...... ~. ;:·.- ·'" 
Art. 524, Deferida a formação do agravo, serã inti

mado o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indi
car aS-peças doS autos qUe serão trasladadas e juntar do
cumentos. 

Art. 525. Será de 15 (quinze)_di~s o prazp para a ex
traÇãci, a conferêricia e o côncerto' do traslado, prorrogá
vel por mais 10 (dez) dias, mediante solicitação do- escri
vão. 

Parágrafo único. Se o agravado apresentar docu
mento novo, será aberta vista ao agravante para dizer 
sobre ele no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 526. Co:iicluídã. a forrriação do instrumento, o 
agravado será intimado Para responder. 

(Ã Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 143, DE 1983 
(n\' 4.120/80, na Casa de origem) 

Altera a redação do art. J 12 da Lei n\' 1.711, de 28 
de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. Jt;> O art. 112 da Lei n\' 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, passa a viieT com a segUinte redação: 

.. Art. 112. A licença será concedida pelo prazo 
de 2 (dois) anos sendo renov.ã:vel por igual período." 

__ Art. 2\'_ O Poder Ex.egJ.tiyo, ouvido o Departamento 
Administrativo do s·ervíÇo -Público - DASP, regula
mentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor -na data -de sua publi
caçã-o: 

Art. 4\' Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITA,DA -· 

LEI N• 1.71 I, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

ESTATUTO DOS FUNCJONÃRIOS PÚBLICOS 
CIVIS DA UNIÂO 

'' ... '' ,,,,,' 'Tíi~i:õ'í·' ,, ''';' "- ,, '' ,, 
Dos Direitos e Vantagens 

...... -........ ~ ~--~~~--·~ ..;~..;.....;::., ~ ... -... -..... ~ .. : .. 

Das Licenças 

......... -...... -.--........... -~ ..... ; ... ~ .. ' ......... . 
. SEÇÃO VI 

Da Licença para Trato de Interesses Particulares 

' ............ ' ... -.. -..... -....-.-.... ·~ ............ -· .. 
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Art. 112. Só poderâ ser conc;e_dida nova licença de
pois de decorridos dois anos d,a terminação da ante
rior.OIS --

. · --·-··rA ~é~~;;;;a; ·de~Se;;~·Pdbi;c;·ci~tÍ.-)~-~· ·--· ~~ · ~-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 144, DE 1983 
(n"' 4.539/81, na Casa· de origem) 

Dispõe sobre o fornecimento de água e luz ao tra· 
balhador desempregado, pelo prazo que especifica, e 

dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' Não será suspenso o fornecimento de água e 
energia elétrica à residência do trabalhaldor que, com
provadamcnte, fiqU.C desempreg-ado pelo p~a~o de atê 
120 (cento e vinte). dias_. 

Art. 29 Admitido em noya colocação, o devedor pa
gará o débito, em parcelas, nos primeiros 4 (quatrO) me
ses seguintes, sem acrêscimo, juros ou correção- mone
tária. · 

Art. 3~> O Poder Executivo regulamentará o dispo-sto 
nesta lei no prazo de 90 (noVenta_) dias,<! contar da data 
de sua publl.~\~çào. 

Art. 4~> Esta lei entra em '{igor na data d~_sua publi

cação. 
Art. 5~> -Revoga_m-se as -ci_isposições em _contrário. 

(Às ComisSliei de Minas e Energia, de Legislação 
Social e de Finanças.) -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 145, DE 1983 
(n~" 4.077/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n9 5.869, de 
11 de janeiro de 1'973 - Código de Processo Civil, 
dispondo sobre o pagamento de honorários advocatí
cios nas ações de mandado de segurança. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. {I' O art. 20 da .Le.i n~" 5.869, de 11 d~janeiro de 
1973- Código de Processo Civil, passa a vigorar "â.crCs
cido do seguinte parágrafo numerado como·§ 6~>: 

"Art. 20 .••.•. ·--~- ·-· . ---''''-' •• -r-·":"~.·-~:::~ 

§ 6~> Nas ações de mandado de segurança, em 
que o impetrante seja vencedor, os honorários serão 
pagos pela pessoa jurídica a que estiver vinculada a 
autoridade coatora, cabendo ação regresSiva cOntra 
esta se agiu com culpa ou dolo." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 .Revoga~~$e. as diSp~siÇões em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.869, DE I t DE JANEIRO DE 1973 

CÓDIGO DE PROCESSO CML 
LIVRO I 

Do Processo de Conhecimento 

TITULO II 
Das Partes e dos Procuradores 

CAPITULO II 
Dos Deveres das Partes e dos seus Procura~ore~ _ 

SESSÃO lff 
~a~ Despesas e das Multãs 

- Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiçá 
ifãtitrra;--"c-ilbe às partes prover as despesas dos atas que 
realizam oU requerem--no processo, atencipando-lhes o 
pagamento d.esde o iníciO até sentença final; e bem ainda, 
tfa execução, até a plena satisfação do direito .declarado. 
pela sentença. 

§ i"' 0- pagamento de que trata es~e artigo serâ feito 
por ocasião de _cada ato processual. 

§ 2~- Compete ao autor adiantar as ci_~spesas r:ei~tivas 
ã>atõs, tuja realização o-jui;z; detefinillarâe oficio óu are
querimento--do Ministério· Pública. 

A ri. 20~-~-"A sentença c·onde-nará o-vencido a pagar ao 
vencedor as.i:f_espesas-que-antecipou e os honorárioS ad

-vocatfcios. Essa verba honorária será devida, também, 
nos casos em que o advogado funcionar em causa prÓ
pria. 

§-li' O juiZ; aó -decidir qualquer incidente ou recurS-o, 
condenara -mi.s despesas o vencidQ. 

§ 2_1'- As despes~s abrangem não só as custas dos atas 
do processo,-como também a indenização -de viagi:m, 
diária de tcs_temunha. e remuneração do assistente técni
co, 

§ 3~> Os honorários serão _fixadoj en'fre O mínimo de 
dez por cento (lO%) e o máximo de vinte por cento (20%) 

o sobre o valor da cond~naçào, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissiõnal; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho reali

zado pelo advogado e o tCIDpo exigido_ para o seu ser~ 
viço. 

§ 41' Nas causas de pequeno valor e nas de valor ines
timável, bem como naqueles em que não houver conde
nação_ ou fOr v:eQclda a Fazenda Püblica, os honorários 
serão fixados consoante apreciação eqUitativa dO -juiz, 
atendidas as normas das letras a a c do_ parágrafo ante
rior. 

Art. 21. Se cada litigante for -em parte vencedor e 
. vencido, serão recíproca ·e proporcionalmente distribuí

dos ~ C?mpen.sados ent~e· eles o_~_ honorários' e as despe
sas. 

Parágrafo iiniCo. Se. um litigante decair de parte 
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas 
despesas e honorários. 

-(À Comissãó de CofJstituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 146 DE 1983 
Complementar 

_(n"' 3/83, na C_a_s_~ de _origem) 

Estabelece critério par·a a remuneração de V erea
dores no exercício de 1983. 

_ O Congresso Nacional decreta: 

Ar.t. 1~" No exercício d~ 1983, a despesa com a remU
neração de Vereadores não- ultrã:passªrâ a 4% (quatro 
por cento) da receita efetivamente realizada no exercíciO 
imediatamente anterior, não s_e _aPlicando o disposto no 
art. 7Q da Lei Complementar nQ 25, de2 de julho de 1975. 

_Art. 2~> Esta lei entra em ,vi?or na data _de sua publi-
cacão. 

Art 3.Q - Revogam-se as disposições em c~ntrãrio, 

Setembro de 1983 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR No 25, DE 2 DE 
JULHO DE 1975 

(Com as alterações da Lei Complementar n9 38, de 13 
de noVembrO de 1979) 

Estabelece critério e limites para a fixação da re-
muneração de Vereadores. 

O Presidente da_ Rep(lblica: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciOno a seguirite Lei Complementar: 
Art. l~> A$ Câmaras M unícipaís fix-arão o subsídio 

qos Veread~~es no fina_! de cada l~gislatura, para vigorar, 
-na sub_seclüente, obServã.ctOS -os critérios e ,Urilites_ deter
m-inados_ na presente Lei-Coinplementar. . 

Parágrafo único, N<i falta de fixação do subsidi_o a 
que se refere o Caput deste artigo, poderâ a Cârriara Mu
nicipal eleita fixá-lo para a mesma legislatura, observa
dos os critérios e limites estabelecidos nesta Lei, retroa
gindo a vigência do ato à data do início da legislatura. 

Art. 29 O subsídio dividir-se-á em parte fixa e parte 
variável. 

§ 19- A parte Variável do subsídio não será inferióf a
fixa, e corresponde ao comparecimento efetivo do Verea-
9or e a participação nas votações. _ 

§ 29 Somente poderão ser remuneradas uma sessãQ 
por dia e, no máximo, quatro- sessões extraordinárias por 
votações: 

Art. 3~> Revogado. 
Art. 4Q A remuneração dos Vereadores não pode 

ultrapassar, no seu total, os seguintes limites em relação 
à dos Deputados à Assembléia Legislativa do respectivo 
Estado: 

I - nos M unícípios com população até l 0.000 (dei 
mil) habitantes, 10% (dez por cento); 

II - nos Municípios com população de mais de _10.000 
(dez mil) a SO.OOO (cinqiienta nitt) habitantes, 15% (quin
Ze por centO): 

III- nos- Munícípios com população de mais de 
50.000 (clnqüenta mil) a 100.000 (cem mll) habitantes, 
20% (Víntepor cento}; 

IV - nos Município!õ Com população de mais- de 
100.000 (cem mil) a 300,00 (trezentos mil) habitantes, 
25% (vinte e cinço por cento); -

V - nos Municípios com população de mais de 
300.000 (tre_zentos mil) a 500.000 (quinhentos mil) habi
tantes, 35% (trínta e cirico por cento); 

VI- nos Municípios de mais de 500.000 (quinhentos 
mil) a 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 50% {cin
qUenta por cento); 

VII- nos Municípios de mais de 1.000.000 (um mi
lhão) de habitantes, 70% (setenta por cento); 
"YIII- nas Capitais com população atê l.OOO.OOO(um 

milhão) de habitantes, 50%_ (cinqilenta por cento); 
IX -nas Capitais com população de mais ô.e 

1.000.000 (um milhão) de habitantes, 70% (setenta por 
cento); 

X - a remuneração mínima dos Vereadores será de 
3% (três. por cento) da_que couber ao Deputado Esta

- dual, podeildo, nesse Caso, a despesa ultrap.ãssar o per
centual previsto no art. 7~> 

Parágrafo único. A remuneração dos Vereadores 
dos TerritóriOs do Amapá, Rondônia e Roraima serâ 
calculada com base na dos Deputados às Assembléias 

. _d?~ _Estados do Pará, Amazônia e Acre, respectivamente. 

ArL 51' As Câmaras Municipais que se instalarem 
pela primeira vez e as que ainda não tiverem fixado ~Úe
muneração dos Vereadores podem determiná~la para a 
legislatura em curso, obedecido o disposto no artigo a:n~ 
terior. 

Art. -69 POderão as C_âm.aras Municipais atualizar _a 
remuneração dos VereadoreS parã a mesma legislatura 
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quando ocorrer fixação-o-u ·reajustamento da remune~ 
ração dos Deputados dos respectivos Estados, observa
do o disposto no art. 4~> 

Art. 7~' a despesa com a remuneração dos Vereado
res não poderá, em cada Município; ultrapassar, anUal
mente, 3% (três por cento) da receita efetivamente reali
zada no exercício imediatamente aJlterior. 

Parágrafo único. Se a remUneração calculadã-de 
acordo com as normas do art. 41' ultrapassar esse limite, 
serã reduzida para que não o exceda. 

Art. 8"' Na atuallegislatura a remuneração dos Ve
readores, fixada com base na Lei complementar n~' 2, de 
vinte e_ nove de novembro de mil novecentos e sessenta e 
sete alterada pela Lei Complementar n<? 23, de 19 de de-
zembro de 1974, não será reduzida. -

Art. 99 a população do Município serâ aquela-esti
mada pela Fundação Instituto BrasilCrio de Geografia e 
estatística - IBGE, que forilecerâ, por certidão, os dã: 
dos às Câmaras interessadas. 

Art. 10. A presente -Lei Coniplementar entra em vi
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 2 de julho de 1975; 1549 da Independência e 
879 da República. - ERNESTO GEISEL - Armando 
Falcão. 

(Às Comissões de Constltuição e Justiça, -de Mu
nidpios e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECER N' 808, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 98, de 
1983. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redaçào firlai dÕ -ProjetO de 
Resolução n9 98, de 1983; qUi a-Utoi-iza o governo doEs
tado de Pernambuco a elevar em Cr$ 84.206.720,00 (oi
tenta e quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e 
vinte cruzeiros) o montante de sua-dívida consolidada in
terna, 

Sala das Comissões, 21 de Seienibro de 1983.- João 
Lobo, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Passos 
Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N' 808, DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 98, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito nO Valor de Cr$ 
84.206.720,00 (oitenta e- Qliãtio-nliüiõeS,--duzentos e -
seis mil, setecentos e vinte cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~" 1:: o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 29 da Resolução n9 93~ de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizadO a contratar ope
ração de crédito nci valor de Cr$ 84.206.720,00 ( oitênta e 
quatro milhões, duzent-os e s.eis mil, setecentos e vinte 
cruzeiros), correspondentes a 50.029,54 ORTNs, conSi
derado o valor nominal da ORTN de CrS 1.683,14 (um 
mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centa
vos), vigente em abril/82, junto à Caixa. Económica Fe-

de:t_al, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
implantação do Programa de Promoção e Desenvolvi
mento do Artesanato, naquele Estado, obedecidas as 
condi~ões admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
Tespectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 809, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 99, de 
1983. 

Relator: Senador Passos Põrto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
- ~-Resolução n~" 99, de 1983, que suspende a execução da 

Lei n" 940, de 27 de no'vembro de 1978, do Município de 
Ãguaí, Estado de São Paulo. 

saia das Comissões; tr de setembrO de 1983.- JoãO 
Lobo+ Presidente - Passos Pôrto, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 809, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 99,_ de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do _ar_t. 42, _incisO VIJ, da ConstitUição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO W , DE 1983 

Suspende a execução da Lei n~' 940, de 27 de no
vembro de 1978, do Município de Aguai, no Estado de 
Siío Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 

, Federal, proferida em 3 de fevereiro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinário n9 95,598-4, do Estado de 
São Paulo, a execução da Lei n9 940, de 27 de novembro 
de 1978, do Municfpio de Aguai, naquele Estado. 

PARECER N' 810, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução q9 100, de 
1983. 

Relator: Senador Saldanha Oerzi 
-A ComissãO apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 100, de 1983, que autoriza o Governo-do 
Estado da Bahia a contratar empréstimo externo no va
lor de DM 10,000.000,00 (dez milhões de marcos ale
mães), destinado a programas de saneamento e irrigação 
naquele Estado. 

Sala das Comissões, 21 de setembro deJ983.- João 
-i~bo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Passos 
Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N' 810, DE 1983 

Redac;ão final do Projeto de Reso_Iução n9 100, de 
1983. 

FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art.. 42, inciso IV, da __ Constituição, e eu, 
--~~-, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahla a contra
tar empréstimo externo no valor de DM 
10.000.000,00 Úiez milhões de marcos alemães), des
tinado a programas de saneamento e Irrigação naque~ 
le Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~> É: o Governo do Estado da Bahia autorizado 
a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo n-o valor de DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto ao Kreditanstalt für Wiede
raufbau -- K FW - Instituto de Crédito para a Recons
trução da República Federal da Alemanha, sob a orien
tação do MirtistériO da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, a ser utilizado nos programas de Saneamento Bá
sico e. Irrigação da sub-região de Santa Maria da Vitória, 
naquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
co-nâiÇõeS-ci-editícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do item II do art. 19 do Decre
to n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos_e!lcarregados da execução da polí
tica econômico~financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Estadual n~' 4.013, de 19 de .março de 
1982, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 811, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redaçâo final do Projeto de Resolução n9 101, de 
1983. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
• Resolução n9 101, de 1983, que suspende a execução do 

art. 4~ do Decreto-lei n<t 57, de 18 de novembro de 1966, e 
do§ 39 do art. 85 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 
1966 -Código Tributário Nacional. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1983. -João 
Lobo, Presidente - Saldanha Den;i, Relator -- Pa~os 

Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N' 811, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 101, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
____ , Presiden~e, eromulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Suspende·a execução do art. 49 do Decreto-lei p9 
57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 311 do art. 85 da 
Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966- Có~Jgo Tri
butário Nacional. 

O Senado Federal Resolve; 
Ãrtigo únicO. 1:: suspensa, por inconstitucioÕ-alidade; 

nos termos da decisão_ definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 11' de dezembro 
de 19.82,.nos autos do Recurso Extraordinário n9 97.525-
0, do Distrito Federai, a execução do art. 49 do Decreto
lei n9 57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 39 do art. 85 
da Lei n9 5.172, de 25 de outUbro de 1966- Código Tri
butário NacionaL 
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PARECER N'il 812, DE 1983 
Da Comissão de Rcdação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 102, de 
1983. 

Relator: Se-nador Passos Põrto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 102, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Estância (SE) a elevar em CrS 45.299.987,01 
(quarenta e cínco milhões, duzentos e noventa e nove 
mil, novecentos e oitenta e sete cruzeir:os e_L.J.m centavo) o 
montante de sua dívida cons_oHdada internaL 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1983.- JOão 
Lobo, Presidente - Passos Pôrto, Relator - SaJdanha 
Oerzi. 

ANEXO AO PARECER N' 812. DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 102, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso LV, da ConstituiÇão, _e _eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância, Es-
tado de Ser~ipe, a contratar operação de crédito no 
''alor de Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oi
tenta e sete cruzeiros c um centavo). 

O Senado Federal Resolve: 
Art. ii' É a Prefeitura Municipal de Estância, Esta

do de Sergipe, nos termos do art. 2\1 da Resolução n"' 93, 
de II de outubro de_I976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor:-· de Cr$ 
45.299.987,01 (quarenta e cinco_ milhões, duzentos e no
venta e nove míl, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e 
um centavo), correspondentes a 16.573,55 ORTN, consi
derado o valor nominal da ORTN de C_rS 2.733.,27 (_dois 
mil, setecentos_ e trinta e três cruzeiros e vinte e set~ cen
tavos), vigente_em_dezembro/82, junto à C~ixa _Econó
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao D_e_senvolvim.ento Social-:- FAS, desti
nada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 
implantação de meiQs-fios, sarjetas e recuperação de ga
lerias de águas pluviais, naquele Município, obedecmas 
as condições- admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2J Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- 0 Expediente 
lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lázaro Bar

boza. 

O SR. LÂZARO BARBOZA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadore:s: 

Ausentes desta Casa, desde o final do ano passado, e a 
ela retornando, embora por curto espaço de tempo, gos
taríamos de, nesta oportunidade, destacar a luta que vem 
travando em Goiás o Gov-ernador frís Rezende Maç;ba
do, em meio às graves dificuldades com que se debate o 
Estado, fruto da situação ali reinante, e esforÇOs enorme 
de s_ Ex~ no sentído de viabi1izãr C> seu Góvernõ. Partici
pando desse esforço, tivemos a honra de, durante cinco 
meses e meio, integrar a equipe do Governador I ris Re
zende Machado, à frente da Secretaria de Minas, Ener
gia e Telecomunicações. -

Vive-ndo esses meses em_contato direto com os proble
mas minerários do Estado de GõiáS, ap-roveitamos a oCa-
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sião para estudar com mais afinco a problemátiCa do se
tor, inclusive os defeitos da legislação minerária, já o Có
digo de Mineração vigente, além de estar inteiramente 
defasado no tempo e no espaço, é hoje um documento 

_ qi.le nãõ hesitaríamos em chamar de altamente permiss!
vo, que não protege as riquezas nacionais e nem mesmo 
ampara aqueles que vivem do setor. 

O setor de mineração, tão importante pelas enormes 
riquezas do nosso subsolo, desde que bem dirigido, des
de que fixada para ele uma política consentânea com os 
grandes interesses nacionais, pode vir a ser a grande saí
da para a grave crise económico-financeira que atravessa 
o País, e pode atenuar enormemente os reflexos sociais 
dessa crise, na medida em que nós temos hoje, neste se
tor, uma legião de homens, mulheres e crianças que tra
balham ainda como garimpeiros. 

Hoje, a figura do garimpeiro, no Código de Mine
raçãõ, lamentavelmente, é tratada quase que como um 
caso de polícia. 

Pretendemos, durante o prazo que aqui estivermos, 
apresentar uma sucessão de projetas de lei alterando 
profundamente o Código de Mineração, trabalho, aliás, 
_Sr-s. Senadores, que havíamos iniciado há cerca de três 
anos nesta Casa. Aliãs ainda tramita aqui Um projeto de 
nossa autoria, reformulando vários aspectos do Código_ 
de Mineração do País. 

Um dos problemas sérios que ·afligem a· massa de ga
rimpeiros é que ele é uma espécie de pária, apesar de ter, 
liistoricameritê, uma-vasta folha de serviÇos prestados ao 
País, até mesmo alargando a geografia do nosso terri
tório, abrindo frente de ocupação da terra pátria, pene
trando sertões ermos, enfrentando doenças, ínsetos, rép
teís e as COlldições mais insalubres. Centenas de milhares 
de homens sempre se entregaram ao mister da garimpa
gem, mas lamentavelmente, o Código de Mineração não 
protege essa imensa legião de bi-ãsiieiros que não tem 

-qualquer assistência-preVidenciáríii, que não tem os seus 
direitos reconhecidos e que quase sempre, ao descobrir 
uma lavra ilnPortante, um depósitO ffiinêrário importan
te, e tão logo começa a obier ali os frutoS que cõinpen
sam o sêU trabalho, ele se" vê expulso da-quele loCal, por
que as jazidas acabam sendo do conhedmerito de-gruPos 

_empreSariais, quese sempre estrangeiros, que requetem 
sobre elas o direito de pesquisa e tomam conta de vastís
simas áreas do territói:-io nacional; para depois irem se 
banquetear em cima do achado mineral, obra do garim
peiro. 

O primeiro dos projetas que pretendemos apresentar à 
. consideração _do_ Senado visa, não alterar o Código de 

Mineração, mas introduzir dispositivos legal na Lei Or
gânica da Previdência sOclai, de modo â. proteger previ
denciariamente a figura do garimpeiro, esta categoria 
que tantos serviços tem prestado ao País e que a cada dia 
aumenta mais. Na crise de desemprego em que vive o 
Brasil, todo homem tangido do campo, ou todo hOmem 
pobre e- deseffipre!iado na cidade, é-um g"arimpeirO em 
potencial. Lá está, por exemplo, no Pará, o enorme ga
rimpo de ouro de Serra Pelada e tantos õutrós garimpos 
de ouro daquela província, onde mais de uma centena de 
homens, mulheres e crianças, trabalham e que, inclusive, 
enf~entam um drama, porque entendeu o _Governo, em 
mã hora a nosso juízo, de desativif ci gã:rimpo de Serra 
Pelada. Naquele garimpo, existem cerca de 40 mil garim
peiros que, somado a seus dependentes e familiares, che
gam a um total, aproximadam.ente, de 300 mil pessoas a 
viverem daquele garimpo. · 

Outro dia, conversando com o Ministro das Minas c 
Energia, integrante também desta Casa, o Senador César 
Ca!s, S. Ex'- informava que o garimpO de Serra Pdada se
rã desativado por questão de segurança, jâ QUe~ au têm 
ocorrido costurneiramente_ acident~s _dos mais :_graves. 
Ep._treta~~o, S~. Pr~side!Jte, com certo -~nhecimc~to_do 
sétor, queremos dizer a V. Exf" eà.Casa que·o Govefoo 
teria, tanqüilamente, condições e meios para proteger os 
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gariinpeirós, orientado-os, dando-lhes assistência técnica 
e permitindo-lhes continuar lavrando aqueles depósitos 
auríferos tão importantes à vida econô"nik:a- do País. 

Vemos, por exemplo, o garimpo de esmeralda chama
do Santa Teresinha, no Estado _que temos a honra de re
presentar, garimpo sobre o qual já tivemos ocasião de fa
lar nesta Casa, hâ creca de d_ois anos e meio e que,_hoje, 
oferece trabalho a cerca de dez mil garimpeiros, homens, 
mulheres e crianças, que retiram do ventre da terra, em 
Santa Teresinha de Goiás, cerca de, nada mais, nada me
nos, uma tonelada e meia de esmeraldas por triês. Como 
sabem os Srs. Senadores, a esmeralda é minério que, 
quando de primeirã qualidade, atinge no mercado mun
dial um preço, uma cotação extraordinária. Dado o grau 
de pureza e cristalização da pedra verde, da pedra verde 
gue foi o fascíniO e a perdição de Fernão Dias, da pedra 
verde que enfeitiça-a cobiça dos miliardários europeus e 
hindus, uma pedrinha de esmeralda, pelo seu grau de pu
reza, chega, às vezes, a valer muito mais do gue o mais 
cobiçado dos diamantes. Eotretanto, o Estado de Goías 
e a pr~pria União praticamente não se be~eficiam com 
essas- riq-ueza extraordinária, exceto em relação à oferta 
de empregos, já que ali trabalham, como disse, cerca de 
lO mil pessoas, isto porque o Imposto Orlíco sObre Mi
nerais incidente sobre pedras preciosas é quese lnexis'ten-· 
te- apenas l% sobre a avalição. Até agora não existem 
condições de o Ministério das Mi nas e Energia ou de as 
autoridades estaduais, à luz do Código de Mineração, 
exercer a fiscalização eficaz. Mais grave aínda é que qua
se toda essa riqueza extraordinâria sai contrabandeada 
para o exterior, comprada por hindus, por egípcios, por 
outros povos que monopolizam o mercado mundial da 
gema preciosa, e que encontraram nos garimpos Santa 
Teresinha o seu eldorado. 

Co_mo SecretáiiO de Minas e Energia e Telecomuni
cações do Governo de Goiás, Secretaria que ju"riSdiciona 
a Metais de Goiás S.A.- METALGO, uma das princi
pais empresas de pesquisa mineral estadual deste País, 
coto_ corpo técnico invejâvel, nestes poucos meses dili
genciamos uma série de providências, a fim de evitar a 
evasão dessa fortuna, que sequer aqui recolhe tributos, e 

~-também no sentido de oferecer aos milhares de garimpei
ros_ que ali labutam condições mais humanas de traba
lho. 

O Sr. Henrique Santillo- V, Ex• me permite'? 

O SR. LÁZARO BARBOZA -Ouço o eminente S_ç_-_ 
nador Henrique ~antillo com prazer . 

O Sr. Henrique Santillo- Eminente companheiro Se
nador Lázaro Barboza, este aparte é para aftrmar a V. 
Ex~ que estou ouvindo atentamente as suas colocações, 
extremamente importantes, nesta tard_e, principalmente 
para dizer-lhe que Goiás sente-se orgulhoso, honrado, de 
tê-lo, mais uma vez, representando-o nesta Casa. 

O S~~LÁ_ZARO BARBOZA- Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Henrique Santillo - Estou absolutamente con
vencido disto. Durante 8 anos. V. Ex• esteve aqui honran

. do Goiãs e honrando o País. Com sua luta, com seu tra
balho, com Seus posicionamentos políticos coerentes, 
exerceu V. Ex~ o seu mandato na sua plenitude e com ex
trema dignidade. Desta feita volta V. Ex~ ao nosso conví
Vio ocupandO a vã.ga, por licença, do Senador Mauro 
Borges. Esteja V. Ex'- certo de que o País e·-máis aitidi"o 
nosso_ Estado, o Estado de Goiás, se sentem honradOs. 
PartiCularmente - sabe V. Ex' - é com imenso prazer 
qu-e O o~§_? mais uma vez no plenãrio do Seriado. 

O Sii. _LÁZARO BARBOZA - Agradeço o aparte, 
etnineni:i"'Cofega de Representação, Senador Henrique 
SantiÜo, uma das lideranças mais autênticas do meu Es-
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tado, com brilhante folha de serviços prestados ao Mu
nicípio de Anâpolis, ao Estado de Goiás e ao Brasil. O 
aparte de V. Ex', S-enador Henrique Saniillo, n-esiã tarde, 
é para mim motivo de alegria muito grande. -

O Sr. José Lins - Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBÓZA - Com o aparte o 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Faço minhas as palavras do ilustre 
Senador Henrique SantiUo, V. Ex~. nobre Senador Láza
ro Barboza, honra e abrilhanta esta Casa pela colabo
ração efetiva e desinteressada que sempre trouxe aos de-
bates neste PlenáriO. -- --

O SR. LÁZARO BARBOZA - Muito obrigado. 

O Sr. José Lins- O povo de Goiás certamente se sen
te honrado com a sua presença, com a sua vOlta ao Sena
do. O tema que V. Ex• hoje discute ter mereddo longa
mente a sua atenção e o seu cuidado. LembrO-me de _qu~ 
um dos seus primeiros discursos que aqui ouvi foi Sobre 
as imperfeições do nosso Código de Minera-Ção qUe me
rece, realmente, estudo mais aprimorado. Quanto aos 
garimpeiros, cujo problema V. Ex• levanta com tanta 
propriedade, o País tem uma dívida de gratidão para 
com esses homens, homens que V. Ex• acaba de compa
rar com Fernão DiaS Paes Leme, na sua busca das esme
raldas, abrindo picadas e criando cidades pelo s_ertão 
afora. O Ministro César Cais porénÍ, tem dado grande 
atenção a. esses homens. Serra Pelada mesma é um exem
plo do esforço do Ministério das Minas_e Energia nos úl
timos anos, pela organização, pela proteção à saúde, 
pela assistência técnica, pela assitêncla à comercialização 
do ouro, que como V. Ex• sabe, foram bem organizadas. 
~ claro que nada disso representa o que efetivamente o 
garimpo merece. V. Ex• já reconheceu que o Ministro 
César Cais vê o problema de Serra Pelada como ligado_ à 
segurança, que ali depende da própria estrutura do terre
no explorado, quejâ provocou vários desastres, com per
das de inúmeras vidas. Se realmente foi possível dar con
sistência à organização do trabalho dos garimpeiros, es
taremos prestand_o grande serviço a milhares de traba
lhadores que estão extraindo riquezas do seio da terra e, 
com isto, ajudando o País. Congratulo-me com V. Ex•
pelo discurso que profere. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Agradecemos o apar
te de V, Ex.f, eminente Senador 1 o sé Uns. Podemos ga~ 
rantir ao eminente Líder do Gõverno -que os problemas 
técnicos no sentido de dar proteção aos garimpeiros de -
Serra Pelada não são tão dificeís:-E-Ciãi-0 que·o dõvenio 
deverá estar disposto, inclusiVe, a deSperider ali pequena 
soma de recursos, recursos que- temos certeza- pesa
riam muito pouco, de vez que C?S própri_os garimpeiros 
colaborariam na abertura de uma rampa gra:ndC, lo~ga, 
que oferecesse perfeitas condições de segurança e acesso 
às catas de Serra Pelada; 

O Sr. Itamã:r Franco- Preni"ite-me V. Ex• u~ ap.lrte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - POis não, eminente 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Lázaro Barbo
za, não vou entrar no mêrito do discurso de V. Ex• Ape~ 
nas dizer-lhe da nossa alegria pelo seu retorno ao Senado 
da República,_ Cheguei com V. Ex•, em 1975, a esta Casa. 
Neste momento em que V. Ex• ocupa a tribuna, através 
do pensamento, recordei os nossos companheiros de 
1975. Um dia- estou certo- far-se-ájustiça ao trãba
lho dessa geração nesta Casa. Os Anais do Senado já o 
registram. A História vai registrar o trabalho dos nossos 
companheiros, particularmente o de V. Ex• Expressou o 
Senador Henrique Santillo o seu contentamento, mos-

irou a ÍmporÍância de V. ~· não apenas no c_enário do 
seu Estado de Goiâs~-como no cenário nacional. E o saú
do com uma alegria muito grand_e, e a certeza de que o 
senador Lázaro Barboza há de continuar com aquela 
mesma combatividade, com o mesmo espírito público, 
com a mesma inteligêncía, devotado -não só ao Estado de 
Goiâs, mas, sobretudo, às grandes causas nacionais. O 
meu abraço, muito c~ movido, Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador 
Itamar Franco, o aparte de V. Ex• teve o condão, inclusi
ve, de nos transportar para o passado, para os primeiros 
dias da presença de V. Ex• e nossa nesta Casa, nos idos 
de 1975,76,77, numa das fases mais difíceis da vidã. ins

- titl.icióiial brasileira, quando o arbítrio não conhecia li
mites, e que, nes!a Casa, um grupo de 16 Senadores vin
do das urnas de 1974, tendo dentre eles figuras exponen
ciais_ da ~ida parlamentar dest~ Pais, como por exemplo 
o eminente Senador pelo Rio Grande do Sul, _Paulo 
Brossard, que, temos certeza, foi em todos os tempos 
uma das maiores figuras desta Casa (Muito bem!)i as fi
-guras de-Nelson Carneiro, que aqui alnda.hojecontinua; 

~-de Franco Montoro, que hoje governa" São Pa~lo; e a fi
--gura âo Senador Itamar Franco, este mineiro combativo 
que sempre soube honrar e dignificar o Estado de Minas 

--Gerais, honrandO esta Casa e o Pais. Muito obrigado ao 
aparte de V. Ex•, eminente Senador Itamar Franco. 

O Sr~ Nelson Carneiro - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com o maior prazer, 
Senidof Nelson Carneiro. 

"O :Sr. Nelson Carneiro - Eu, agora, já o faço cons
trangido. Eu ia pedir o aparte para subscrever a sau· 
_dação do nobre Senador Itamar Franco, mas, V. Exf ten
do referido o meu nome, jâ me sinto constrangido por 
fazê-lo. Mas nem por isso quero deixar de consignar nos 
anais a alegria CQ!1_l que o vemos retornar a_esta tribuna, 
que V L Ex' tanto honrou e ilustrou, com sua cultura, com 
sua í_pteligência, o seu destemor e a sua assiduidade. 

o· SR. LÁZARO BARÕÜZA - Eminente Senador 
.Nelson Carneiro, muito obrfgado Pelo generoso aparte 
ode V. Ex• Creia, nobre Senador, sempre tivemos em V. 
. Ex' o nosso guru, um dos parlamentares com maior ex
periência da vida política brasileira, não apenas no ple
nário. não_ apenas nos cargos que exerceu ao longo de 
sua brilhante carreira parlamentar, mas nas comissões 
técnicas e, dentre elas, especialmente a_ Comissão de 
Constituição e Justiça, onde o Se:u talento d-e jurista tanto 
tem_contribuído para os trabalhos desta Casa e para o 
engrandecimento da Legislação brasileira. Nobre Sena
dor Nel~on C_arneiro, não se pode deixar de destacar 
ãqui, nesse ínstante, sobretUdo o trabalho parlamentar 
de V. Ex• em favor da família brasileira. Diríamos que V. 
Ex• é o papa da Legislação Social no Brasil de hoje. Mui
to ôbrigado a _v. Ex' 

O Sr. Alfredo Campos - Permite V. Ex• um aparte, 
·nobre Senador? 

O SR. LÁZARO BARBOZA """'":"Com o maior prazer. 

Q _Sr. Alfredo Campos - Não poderia deixar, eminen
te Senador Lázaro :Sarboza, nesta tarde, em que vejo V. 
Ex•, pela primeira vez, fazendo uso da palavra, deixar de 
lhe levar a palavra do calouro que sou ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Não apoiado! 

O Sr. Alfred~ CamPos - . .".a~_ Senador já tarimbado 
<iue V.-EX• o ê:. Quero lembrar que quando conheci v. 
EX•, V.- Ex• era o meu chefe; V. Ex• era o tesoureiro do 
Movimento Democrático Brasi!~•-:-o e eu o advogado do 
Partido, aqui em Brasília. Foi a;;.;!m que conheci V. Ex•: 
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Senador dos mais brilhantes, dos mais competentes, um 
amigo leal. Por isso, admirador profundo que sou de V. 
Exf-, não poderia _deixar de lhe dar, nesse interregno que
houve da política daquele tempo a este momento, os 
meus parabéns pela sua volta ao Senado da República, 
desejartdo a V. Ex• todo o êxito que o Estado de Goiás 
lhe deseja e o Brasil assim o quer. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador 
Alfredo Campos, muito grato pelo generoso aparte de V. 
Ex• Mas, V. Ex• não- é i.im parlamentar iniciante. V. Ex• 
chegou a esta Casa com a bagagem do grande advogado 
que_ é1 do._hom,em que a_ nível nacional, durante largos 
anos, emprestava os seus serviços, a sua inteligência, à 
!~J.ta __ quejá travávamos no Movimento Democrático Bra-
sileiro. Nós é_ que folgamos; _enlinente Senador, em ter 
agora a oportunidade de ver o brilhante advogado, o bri
lhante defensor do MDB nos tribunais, presente agora 
·nesta Casa, como Senador por Minas Gerais. Muito 
obrigado a V. Exf. 

O Sr. Hélio_ G_~eiros- Pern;tite V. Ex' um aparte'? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Pois não, nobre Se
nador. 

O Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador Lázaro Barbo
za, acho que os Senadores de maior tradição e legenda 
nes~a Casajá_fizCram, com muita justiça, a saudação a V. 
Ex•, pelo seu retorno a esta Casa. Eu simplesmente, com 
prazer, me associo às manifestaÇões de júbilo de S. E".fs 

-Mas quero que V. Ex• saibtt, também, que não .estou fa~ 
zendo aqui apenas uma saudação protocolar, rotineira. 
O que me impulsionou ainda mais a apartear V. Ex•, foi 
verificar, embora chegasse um pouco atrasado, que V. 
Ex' trata, na sua reestrêia- no Senado, de um assunto que 
interessa mais ao me:u Estado do que propriamente ao 
Estado de V. Ex•, que é o problema dos garimpeiros de 
Serra Pelada. Quero dizer a V. Ex• que tem sido muito 
ativa, permanente e constante essa colaboração e solida
riedade de GõiãS·para-cOin O Pará. Dou o meu testemu
nho a V. Ex•, que nas últimas eleições, essa proximidade 
física, geográfica do Pirá com- Goiâs, beneficiou grinde
mente a campªnh~_ do PMOB no meu Estado, porque 
toda essa zona do sul do Pará foi bem influenciada pela 
preferência da maioria do povo goiano pelo PMDB. De 
modo que, além dessas circunstâncias todas, desejo frisar 
e apoiar inteiramente a palavra de V. Ex• sobre os garim
peiros de Serrã Pelada. Não ouvi o começo do discurso 
de V ~_Ex• mas _ _quero crer, eminente Senador Lázaro Bar
boza, que, no final de tudo, o que está havendo ê um 
pouco de ganância da DOCEGEO, qUe não QUe-r ffiais 
repartir com os garimpeiros o produto das minas de Ser
ra Pelada. V. Ex• sabe muito bem que ê possível a convi
vência da eXploraÇão manual do garimpo com a explo
ração mecan_izada; não há o menor problema de ordem 
técnica sobre a convivência dCsses dOis processos. No en
tanto, sem se saber por quej há opiniões supostamente 
têcnica..S dizendo (iue -não-· se ·pode fazer essa exploração 
concomitante. Os 70 mil garimpeiros, que se encontram 
hoje em Serra_ Pelada,-estão ameaçados de serem despe
jados até o dia 15 de novembro, se o Governo não se reti
ficar. Quero dizer a V. Ex• que, alé:m do problema pes
soal desses 70 mil, 80 mil garimpeiros, que 80 mil seja 
exagero, 60 ou 70 mil, isso vai importar num problema 
muito sério no campo social para o Governo do Estado 
do Pará. Que fazer, eminente Senador LáZaro Barboza. 
de 80 mil pessoas despejadas. abruptamente, do garimpo 
de Serra Pelada? E saiba V. Ex• que o Governo não terá 
a menor dificuldade em fazer istqt_porque bastará desli
gar as dragas e as mâquinas que drenam as ãguas das mi
nas de Serra Pelada para impossibilítar física, totalmen~ 
te, a_ exploração manual. Basta o Governo retirar as dra~ 
gas e não haverã mais Serra Pelada para os garimpeiros. 
De modo que desejo, aproveitando o oportuno discurso 
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de V. Ex', além desta minha saudação ao retorno de V. 
Ex~ a esta Casa, Solidarizar-me, inteiramente, pela po
sição tomada -põr V. Ex~, na sua reestrêia, nesta Casa, eril 
favor dos garimpeiros. Só espero que o Governo, que 
soube enxergar os garimpeiros na hora da campanha 
eleitoral, dando-lh~ a garantia de que iria permitir que 
eles ficassem lá, cumprá a promessa feita e permita que 
os garimpeiros permaneçam em Serra Pelada. Muito 
obrigado a V, Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Eminente "Senador, 
nós que agradecemos a V. Ex• o aparte. O problema de 
Serra Pelada não é _mais do que a repetição de inúmeros 
outros problemas que marcam quase que uma maneira 
de se tratar o garimpeiro que, à lu:z do Código de Mine
ração, é quase que um problema de polícia. Por isso, 
urge mudar-se o próprio conceito de garimpagem, até 
porque, hoje, o conceito de ga-rimpagem, ou do !tarim
peiro, não é mais o conceito da antigüidade do homem 
solitário" com a batéia. Hoje, a definição correta para o 
garimpeiro é dizer que o garimpeiro é aquele profissfonal 
que se entrega a uma lavra de risco, isto é, sem a pesquisa 
anterior, sem fazer anteriormente uma pêSquisã; é o ho
mem que, efetivarilerite;-se-desgasta nessa luta. E o proje
to que nós apresentamos, e estamos aqui agora a justifi
car da tribuna, introduz alterações na Lei Orgânica da 
Previdência Social e determina que na primeira venda de 
qualquer bem mineral, além do Imposto Oniço sobre 
Minerais do País, se recolha aos cofres da Previdência 
Social, com _base em-_ câlculos atuariais do salário, uma 
percentagem para poder, definitivamente, i Previdência 
Social proteger o garimpeiro na velhice, na doença ou no 
acidente. 

O Sr. Helvidio Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte'? 

(O Sr. Presidente, Nilo Coéjh_o, faz soar a campainha.) 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, quere
mos atender rápido ao pregão de V. Ex•, mas não Pode- -
mos fazê-lo sem antes ter a alegria de ouvir o _nobre _Se
nador Helvídío Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador Lázaro 
Barboza, tive o prazer de conviver com V. Ex• durante 8 
anos, nesta Casa, e quero destacar, sobretudo, a convi
vência mantida -no seio da Comissão de ·cQnstitUiçãq e 
Justiça da Casã, à qU.ãl V. Fx• prestou relevªn_tí~simos 
serviços, pela sua inteligência e pela sua cultura juridica 
especializada. No instante em q~e-v. Ex• retorna ao nos
so convíirio, eu desejO abraçá-lo, efusivamente, e dizer da 
alegria que todos-sentimos por contarmos novamente 
com a presença de V. Ex• nesta Casa: 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Emineilte Senador 
Helvídio Nunes, muito gratos a V. Ex' que, ao-apartear
nos, deixa claro os laços da fraterna amizade que co~so
lidamos no decorrer de oito anos de presença constante 
nesta Casa. E V. _Ex•, nobre Senador Helvídio Nunes, é 
daqueles parlamentares atuantes, c;omprometidos_ real
mente com o eleítor, que está constantemente, na tribu
na, a defender os interesses maiores do P_iaui, Estado que 
V, Ex• representa, e do próprio País. Mas V. Ex•, no âm
bito da Comissão de Constituição e J_ustiça, ·onde lem1>ra 
a nossa modesta atuação, durante alguns anos no p~ssa
do, V. Ex.• tem, ali, uma larga folha de serviços preStados 
aos trabalhos desta Casa, no exame das diversas propo
sições que, diariamente, tramitam pela Comissão- de 
Constittiíção e Justiça, onde V. Ex~ é sempre designado 
co-mo o relator atento, percuciente, o analista cuidadoso, 
ao examinar o aspecto jurídico-constitucional das diver
sas proposituras. A Co-missão de ConstituiÇão e JustiÇa e 
esta Casa devem, e vão contim1ar a dever, a V._ Ex•, eter
namente, pelos grandes serviços a ela prestados por V. 
Ex• 

q~sr. Gastão Müller- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Para encerrar; Sr. 
Presidente, permita-nos aínda ouvir aínda o aparte do 
eminente Senador Gastão Müller~ 

_O -Sr._Gastão Müller- Senad~r Lázaro Barboza, em 
primeiro lugar, quero registrar a minha satisfação pes~ 
soai por vê-lo de volta ao Senado Federal, embora tem
porariamente. Em segundo lugar, como Senador do 
Centro-Oeste, da nossa Região, também, saudá-lo por 
estar novamente aqui e, em terceiro lugar, eventualmen
te, como Líder do P.MDB no plenãrio, no momento, 
diante da ausência do Senador Humberto Lucena, dizer 
que a Bancada do PMDB, no Senado, vê novamente V. 
Ex• com muita satisfação entre -eles, representantes do 
povo brasileiro, da sigla do PMDB. Tenho certeza de 

- que se o Senado perdeu um atuante Senador, um brí-
- lhante SenadQr, um homem que leva a sério as-miss-ões 

que lhe são determinadas, Goiás ganhou um grande Se
cretário de Estado, porque V. Ex•, com a experiência que 
levou daqui, de oito anos, nesta universidade que é o Se
nado da República, eu já sõube, de fonte limpa e mesmo 
pela imprensa goiana, vem brilhando na sua Secretaria e 
graça-s, principalmente, aos grandes relacionamentos que 
conquistou na área federal, nesses oito anos de Senado. 
E, como Senador, de vez em quando, nas licenças do 
eminente Senador Mauro Borges, v. Ex• vem aqUi mos
trar ao povo- brasileiro, através da tribuna do Senado, 
que Goiás eStá" sempre alerta, em defesa dos interesses 
brasileiros e, especialmente, dos nossos esquecidos e 
aterrorizados garimpeiros, sob, agora, a ameaça, não só 
da maleita, mas sob das multinacionais que lhe querem 
tomar o pão de cada dla, tirandO~oS do trabalho hones
to, duro, de conquistar esse pão de cada dia, através da 
descoberta de pequenas gramas de ouro, O caso da Serra 
Pelada é típico. O espaço físico qUe existe lá, pelo que se 
sabe, pelo que se lê, dá, perfeitamente, para que haja a 
extração do ouro manual, do gariin'peiro propriamente 
dito, como das máquinas que são das empresas multina
cionais ou nacionais que vão explorar a Região. Em 
Mato Grosso, por exemplo - agora eu vim de lá- e:u 
soube que só na área da grande Cuiabã, que está em_ cri
se, como em todo o Brasil, embora p Qovernador tJQS$0 

queira fantasiar que não hã crise em Mato Gross~, ~as ê 
_ mentira, a cri~~ é tão grande como em qualquer outro lu

gar do Brasil, o que está salvando os desempregadOs áe 
Mato Grosso, principalmente da Grande Cuiabá, é a ga
rimpagem de ouro. Só um comprador de ouro, na rua 
em que moro, que tem uma pequena venda de metais 
preciosos, mas que é licenciado pelo Banco do Brasil 
para .~C?mprar ouro, me disse que toda segunda-feira, de 
lavadeiras, de pequenas pessoas humildes, qUe vão à por
ta da sua loJ·a, ele compra 200 milhões de cruzeiros de 
ouro pQr semanª~Jsso significa qtie essa get:tte tõda tem 
uma forma de ganhar a vida. De mõdõ que ã.cho que o 
Governo federal, através dos órgãos competentes? que 
seria o Ministério das Minas e Energia, devia fazer em 

- favor ao povo brasileiro, não atrapalhar o povo brasilei-
ro a viver, ou pelo menos a sobreviver, não o impedindo 
de garimpar, da forma que quiser, conquistando assim, 
honestamente, o pão de cada dia, evitando o _inchaço das 
grandes cidades_L 

O Sr. Hélio Gueiros (Fora do microfone.) ---... quem 
descobriu os garimpos foram eles. 

O Sr. Gastão Müller- Exato. Sem falar em, corilo es
tâ aParteando, discretamente, o nobre Senador Héfio 
GueifoS, que o garimpeirO ê o bandeirante do século 
XX, ê o substituto de RondOn na conquista do próprio 
Brasil em si mCSmo. Di mOdo qUe deixem o garimpeiro 
trabalhar, que ele se vira e sobrevive~ muitos enrique
cem nesse tra-balho árduo, duro~ hOtiCSto, porque o &ran-
de inimfgo do garimpeir~ no interior brasileiro, princi~ 

Setembro de 1983 

palmente em Goiás e Mato Grosso, é a malátia, não ê o 
índio nem a fera-,- é-a maleita que os atinge violentamen~ 
te. Mas eles se sobrepõem a isso, plantam cidades, im~ 
plantam povoados, que são os futuros municípios, como 
os exemplos estão aí, em Mato Grosso e Goiás. Nobre 
Senador Lázaro Barboza, desculpe ter encompridado a 
conversa. porque o assunto empolga a nós, do O;:ntro~ 
Oeste. Quefo ressaltar, também, que V. Ex' como Sena~ 
dor, aqui, nestes oito anos em que estivemos juntos, 
principiilmente nestes quatro últimos, V. Ex• foi um 
enérgico defensor dos agricultores, que é outra classe que 
vive se queixando. Ainda hoje recebi um longo telex dos 
rizicultores de Barra do Garça, queixando-se da inabili
dade na administração dos financiamentos do Banco do 
Brasil, naquela região, que também é um pouco goiana, 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador 
Gastão Müller, na boa companhia de V. Ex•, durante al
gum tempo, sustentamos aqui uma luta árdua em fa.vor 
dos garimpeiros do Araguaia. E, àquela época, tivemos a 
alegria de fazer com que, através da luta parlamentar 

- travada nesta Casa, milhares e milhares de garimpeiros 
matogrossenses e goíanos pudessem se manter ali, não 
fossem expulsos por uma empresa multinacional, que 
operava no setor diamantífero. 

Sr. Presidente e Srs_. Senadores, veja V. Exts, tinha eu a 
pretensão de apresentar este projeto, introduzindo alte
rações na Lei Orgânica_da Pr_evidência Social, e justificã
lo em três ou quatro minutos. Entretanto, pela generosi
dade dos apartes recebidos e pela natureza do tema, que 
realmente é importante, nos adiantamos muito mais do 
que seria natural e desejado. No entanto, vamos con
cluir, fazendo um apelo aos nobres Srs. Senadores para 
que nos acompanhem no decorrer destas próximas sema
nas, quando estaremos, pelo menos uma vez por semana, 
apresentando aqui, em etapas, este trabalho que deman
dou mais de um ano de maturação, nos propondo a re
formular o Código de Mineração do País em favor do 
jiovo brasileiro. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente~-(Muito bem! 
Palmas.} 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LÁ
ZARO BARBOZA EM SEU DISCURSO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE !983 

Introduz dispositivo legal na Úi OigãÕica da Pre
vidência Social. 

O Congresso- Nacional decreta: 

Art. 19 O Primeiro adquirente de bem mineral, pro
duzido através de garimpagem individual, além de reco
lher o Imposto ÚnicO Sobre Minerais C:Orrespõndente, se 
obriga, taffibém, a pagar à Previdência Social as obri
gações previdenciárias relativas ao garimpeiro, calGUla
das dividindo-~e o valor da aquisição por aquele do sa
lário mínimo regional e, sobre o coeficien~ encontf?.do 
aplicando-se as disposições legais cabiveis, como se o 
mesmo fosse o salãrio do trabalQadQr ex.tratjvista Inine-
r ai. 

§ 19 No câlculo previsto no "caput" deste artigo, a 
obrigação previdenciária mínima será igual aquela que 
seria encontrada se a correspondência salatial verificada 
fosse de um salário mínimo regional e, a mãxima, se a 
mesma fosse igual a vinte maiores ·salários mfnimos do 
País. 

§ 29 O não cumprimento do diSPosto no .. caput" 
deste artigo sujeita a apreensão e a venda em hasta públi
ca do bem m~neral em questão, c·om o valor apurado sen
do recolhido no- Banco do Brasil S/ A à conta d_o "Fundo 
Naciõmil de Mineração- Parte Disponível';. 

§ 39 É 'teclado ao permissionãriO de lavra garimpc:ira 
a condição de primeiro adquirente de mesma substância 
mineral constante de seu título autorizativo produzido 



Setembro de 1983 DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (S.,ção II) 

através de garimpagem indivTatial, com a transgressão a 
esta disposiçãO acarretando a perda do respectivo Alvarâ 
de Permissão de Lavra Garimpeira. 

Art. 3<:> O permissionârio de lavra garimpeira, se uti
lizar a garimpagem associativa, ficará responsável pelei 
pagamento das obrigações previdenciãrias respectivas 
dos seus garimpeiros, calculadas dividindo-se o valor 
que tocar a cada garimpeiro associát.ivo, quando da ven
da do bem mineral produzido, na forma pactuada entre 
as partes por aquele de salário mínimo regional e, sobre 
o coeficiente encontrado, aplicando-se as disposições le
gais cabíveis -cOmo se o mesma fosse--O salãrio do traba-
lhador extrativista, tendo sempre em conta o disposto no 
parágrafo primeiro do artigo I~> desta Lei. 

Art. 4"' O permissionãrio de lavra garimpeira, Se uti
lizar a garimpagem permisstonária, ficará responsável 
pelo pagamento das obrigações previdenciárias respecti
vas dos seus operários e/ou dos seus garimpeiros que 
trabalham como assalariados, na forma da legislação 
previdenciáiia vigente: 

Art. 5~ Os garimpeiros individual e associatiVo, 
além da assistência social e médica da previdência social, 
terão direito à aposentadoria, proporcional às contri
buições feitas em seus nomes, com o menor valor a ser 
pago a este título sendo igual a um salário mínimo regio
nal. 

Art. 6~> O Ministério da Previdência e Assistência 
Social regulamentará, através de Portaria de seu Minis
tro, o disposto nesta Lei, naquilo que se relaciona com a 
previdência e assistência social. -

Art. 7~> Esta lei entra_em- v-igor na data de sua publi
cação. 

Art. 81' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este_ projeto tem por objetivo reparar uma das grandes 
injustiças sociais dentre .ãs tnuita.s-que ocorrem. é.n1 nOsso 
País. Trata-se de resgatar uma dívida que a Nação tem 
para com milharesde garimpeiros que, espalhados por 
todo este imenso País, vêm, há muitas gerações, produ
zindo riquezas para o Brasil, sem, contudo, terem o diM 
reito mínimo à assistência saciai e à aposentadoria. --

0 garimpeiro, trabalhador ex:trativista mineral:solita~ 
riamente ou em grupos, embrenha-se através das imenM 
sas regiões ínvias do Brasil à procura de bens minerais 
passíveis de garimpagem e, com esta penetração pionei
ra, enfrentando todo tipo de dificúldades, criam novas 
perspectivas de ocupação de nosso_ território tendo, na 
maioria das vezes, como recompensa somente a doença, 
a depauperação física e_ o_env_elheclme:nto precoCe. 

A realidade do garimpo é muito diferente daquela que, 
de maneira romântica, é veiculada pelos órgãos de co
municação. O que se_nota em verdade, é a exploração do 
homem em escla avantajada, sobrepujando largamente 
aquela realizada pelo capitalismo moderno. Milhares de 
homens, mulheres e até crianças, trabalhando nas con
dições mais duras de trabalho, contribuem para o enri
quecimento de uns poucos, os chamados "donos de caM 
ta" ou de "serviço" e os intermediários compradores dos 
produtos dos garimpos. 

Em troca, recebem, tão somente, um salário miSerável 
que, contudo, pela clandestinidade de que é revestido em 
relação às leis do País, não é acom-panhado dos -Outros 
benefícios resultantes da ação da Assistência Social e 
Previdenciá.ria. 

Este projeto, em combiiiação com outros projetas que 
apresentarei a esta colenda Casa de Leis, visam não so
mente tirar da clandestinidade legal o garimpo e os ga
rimpeiros, como também, dar aos mesmos o mínimo de 
dignid8.de que deve -ter todo trabalhador brasileiro. 

Os termos do projeto, por si sós, são claros em seus 
objetivos, rião sendo necessáiío justificar cada um de 

seus artigos e o seu mérito, em nossa opinião, é, tão so
mente, a possibilidade que -se cria, em caso de suaapro
vaÇão, de retirar do garimpeiro brasileiro a condição de 
ser o trabalhador mais marginalizado e explorado deste 
Páís. 

Esperando ter sensibilizado cada um dos Senhores Se
nadores para os elevad_os objetivos s.ociais de que sere
veste este projeto, conclamo o Congresso Nacional a 
aproveitar esta oportunidade que se abre no sentido da 
Nação resgatar uma grande dívida de suor, sangue e soM 
frimentos diversos que ela tem com vártas gerações de 
brasileiros anónimos espalhados por todo o nosso terri
tório nacional. 

Esta é a meta principal deste projeto. 

SãJa das S"êSsõê"s, 21 de setembro de 1983. -Lázaro 
Barboza. 

O-SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A mesa aco
lhe o requerimento do Senador Henrique Santillo e dili~ 
genciará na forma do Regimento para que tenha tramiM 
taçãó mais rápida que o caso exige. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 236, DE I983 

Isenta de tributos c taxas, inclusive e municipais, 
as transmissões imobiliárias que especifica". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> São isentas de quaisquer tributos, assim 

como -de taxas ou emoluriientos administrativos ou car· 
tórios, as transmissões imobiliárias relativas à aquisição 
de casa própriã~ pelo Sistema Financeiro da HabitaÇão, 
quando realizada por mutuário ou comprador com ren~ 
dimento mensal atê cinco (5) salários mfnimos. 

Art. 2i> Esta lei complementar entrará em vigor na 
-data de sua publicação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A isenção de tributos do âmbito municipal e estadual 
pode ser concedida por iniciativa federal, desde que atra
vés de lei complementar, conforme estabelecido no§~ 
do art. 19 da Constituição. 

Por outro lado, sabe-se que a aquisição de casa próM 
pria envolve uma série-- de despesas obrigatórias, nem 
sempre suportáveis pela bolsa do adquirente com baixa 
renda. 

Assim, Cabe ao poder público, pelos meios ao seu al
cance,- facilitar a aquisição de casa própria, máxime 
quando se sabe que este ê o objetivo primordial do Siste~ 
ma Brasileiro de Habitação. 

Cremos que a medida aqui preconizad; justifica-se 
amplamente, merecendo a aprovação. 

Sala das Sessõ-es. 21 de setembro de 1?~3. --Nelson 
Carn-eiro. 

-(Às Comiss_ões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças.) 

Quinta-feira- 22 .4237 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 237, DE 1983 

Modifica toda a Secão lU, do Capítulo I doTítuM 
~~- lo V, da ConF;olidacão das Leis do Trabalho, eoncei"

nente à administracão do sindicato. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l" A Seção III, do Capítulo I, do Título V, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, abrangendo os arts. 
522 a 528 e concernente à administração do sindicato, 
passa a vigorar con"i" as seguintes modificações: 

"Art. 522. A administração do sindicato serã 
~l'~rcida por uma diretoria co-nstituida de um presi
dente, um vice-presidente, um tesoureiro e um secre
tário, todos eleitos pela assembléia geral, através de 
votação direta para cada cargo. 

Art. 523. Juntamente com a diretoria serão 
eleitos, pelo mesmo processo, dois delegados repre
sentantes junto à federação, cabendo ao mais velho 
o direito de voto no conselho de representantes. 

Art. 524. Os candidatos menos votados serão 
os suplentes, respectivamente, para os cargos a que 
se candidataram, obedecida a ordem de votação que 
obtiveram nõ pleito. 

Art. 5-2"5. Na hipótese de o presidente pleitear a 
reeleição, este Somente será declarado eleito se obti
ver oitenta por cento (80%) dos vOtos apurados. 
Não alcançada esta quantidade de votos, 
proclamar-se-á eleito o candidato que imediatamen
te obteve o maior número de votos. 

Art. 526. O Conselho Fiscal, constituído de 
três (3) membros, será eleito anualmente em chapa 
única, pela assembléia geral convocada para apro
vação dã proposta orçamentária do exercido se-
guinte, sendo empossado em ]I' de janeiro do exerci
cio a_s~ ir;ticiar. 

Art. 527. As eleições sindicais serão convoca
das no prazo de cento e vinte (120) dias da data do 
término do_ mandato da diretoria em exercício, atra
vés de edital afixado em sua sede e publícado no 
Diãrio Ofiéia! do Estado, para os sindicatos e fede
rações e no Diário Oficial da União, para as Confe~ 
derações. 

__ Parágrafo únic-o. O Poder Executivo baixará as 
instruções complementares necessárias, estabelecen
do as normas para a realização das eleições sindi
cais. 

Art. 528: Os candidatos às eleições sindicais, 
das categorias patronais, deverão formalizar suas 
in-sc~ições na secretaria do sindicato, no prazo de 
trinta (30) dias a contar da publicação do edital, fa
zendo juntar ao pedido: 

I - cópia da quitação tempestiva d8. contri-
buição sindical dos- últimos três (3) anos; 

I I - cópia da carteira de identidade; 
III - cópia do CPF; 
IV - cópia do cartão de inscrição na Secretaria 

Estadual da Fazendaj 
V__: Cópia do-certificado de matrícula do INPS; 
VI--: provas de estar quites com as mensalidades 

sociais do sindicato." 

Art.- 211· Esta- Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto, como está dito na ementa e art. 11', cuida de 
alterar integralmente a Seção III, do Capítulo I, do Títu
lo V, da Consolidação, referente à administração dos 
sindicatos, na forma de sugestão a nós enviada pelo Sin
dicato Rural do Município do Rio de Janeiro. 
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A idéia básica é a de simplificar ao máximo o processo 
eleitoral nos sindicatos, diminuindo inclusive o custo, 
atualmente por volta de Cr$ 100.000,00. 

De oUtra parte, o sistema de eleições através de chapas 
deve ser alterado, uma vez que a sua implantação tem 
demonstrado os grandes males causados ao sindicalis· 
mo. 

Ademais, as eleições devem ser individuais para cada 
cargo (presidente, vice, secretário, tesoureiro, delegados 
representantes), ficando os menos votados como suplen
tes, pela ordem de votos recebidos. 

Propõe-se, ainda, que o Conselho Fiscal, constituído 
de três membros, deve ser eleito anualmente, com 
atuação em cada exercício firiã.nCeirO, ãevendo a eleição 
ser realizada na assembléia em que for aprovada a pro
posta orçamentária para o exerCfciõ -seguinte e a: posse 
ocorrer no dia 1" de janeiro do exercício financeiro que 
se iniciar. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1983. - Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Seção III 
Da Administração do Sindicato 

Art. 522. A administração do sindicato será exerci
da por uma diretoria constituída, no máximo, de sete e, 
no mínimo, de três membros e de um conselho fiscal 
composto de três membros, eleitos, esses órgãos pela as
sembléia geral. 

§ ['i' A diretoria elegerá, dentre os se_us membros, o 
presidente do sindicato. 

§ 29 A competência do conselho fiscal é limitada à 
fiscalização da gestão financeira do sindicato. 

§ 3'i' Constituirá ·atribuiçãO exclusiva da diretoria do 
sindícato e dos delegados sindicais, a que se refere o art. 
523, a representação e a defesa dos interç_sses da entidade 
perante os poderes públicos e as empresas, salvo manda
tário com poderes ou_torgados por procuração da direto
ria ou associado investido em representação prevista em 
lei. 

-Este § foi acrescido pelo Decreto-lei nt 9.502, de 
23 de julho de 1946 (DO 27-7-46.) 

Art. 523. Os delegados sindicais destinados à di
reção das delegacias ou seções instituídas na forma esta
belecida no § 2'i' do art. 5-I 7 sei'ão çlesignados pela direto
ria dentre os associados radicados no território da cor
respondente delegacia. 

Art. 524. Serão sempre tomadaS por escrutínio se
creto, na forma estatutâria, as deliberações da assemble

~ia geral concernentes aos seguintes assuntos: 
- Redarão dada pela Lei fJ9 2.693, de 23 de dezembro 

del955 (DO 29-12-55.) 
a) eleição de asS-Odiú10 para--repreSeritã:ÇãO-dã: res-

pectiva categoria, prevista em lei; 
b) tomada e aprovação de contas da diretorla; 
c) aplicação do patrimônio; 
d) julgamento dos atas da diretoria, relativos a pena

lidades impostas a associados; 
- Redação das alíneas "a", "b", "c" e "d" dada pelo 

Decreto-lei nr> 9.502, de 23 de julho de 1916 (DO 27-7-
46). 

e) pronunciamento sobre relações ou dissídios de 
trabalho. Neste caso, as deliberações da assembléia geral 
só serão considerados válidas quando ela tiver sido espe
cialmente convocada. para esse fim, de acordo com as 
disposições dos estatutos ·da entidade sindical. O "quo
rum" para validade da assembléia- serâ ae metade- rn_ais 
um dos associados quites; não obtido esse "quorum" em 
primeira convOcação, reunir-se-â a assembléia-em Se]un-

da convocação, com os presentes, considerando-se a pro· 
vadas as deliberações que obtiverem 2/3 (dois terços) 
dos votos. 

- Redarào dada pela Lei nP 2.693, de 23 de dezembro 
de 1955. 

-V. Súmula TST nP 177 e art. 859 desta CLT. ~ 
- v: Lei nr> -4.330, de 1 de junho de 1964, -que- reEUiQ o 

diriiiOdigreve. (DO 3-6-64, retificada em 15 e 18~-64 ). 
-V. Decreto-lei nr> 1.632, de 4 de agosto de 1918, que 

dispõe sobre a proibiÚío de greve nos serviços públicOs e em 
atividades essenciais _de interesse da segurança nacional 
(DO 4-8~78). ~ ~ 

__ § }'i' A eleição para cargos de diretoria e cOnselho fis
cal será realizada por escrutínio secreto,-durante seis ho
ras contínuas pelo menos, na sede do sindicato, na de 
suas delegacias e seções e n'os principais locais de traba
lho, onde funcionarão as mesas c_oletoras designadas pe
los delegados regionais do Trabalho. 

- Redação dada pelo Decreto-lei fJ9 9.502, de 23 de ju
lho de 1946, combinado com a Lei nP 4.923, de 23 de de
zembro de 1965. 

-V. art. 859 desta CLT. 
-V. Instrução TST n' 1 (ex-preju!gado 56). 
§ 2'i' Concomitantemente aõ término do prazo esti-. 

pulado para a votação, instalar-se-ã, em assembléia elei
toral pública e permanente, na ·sede do sindicanto, a 
mesa apuradora, para a qual serão enviadas, imediata
mente, pelos presidentes das mesas coletoras, as urnas 
receptoras e as atas respectivas. Será facultada a desig
nação de mesa apuradora supletiva sempre que as pecu
\íaridades ou conveniências do pleito a exigirem. 

§ 3'i' A mesa apuradora será presidida pm membro 
do MiniStério Público do Trabalho, ou pes-soa:-ctenc:tlóriã 
idoneidade, designada pelo procurador-geral da Justiça 
do Trabalho ou procuradores regionaiS. 

....:....o._Redação dos §§ ]r> e 3P dada pelo Decreto-lei nP 
9.502. de 23-7-46. 

§ 4q O pleito só será válido na hipótese de participa
r~m da votação mais de 2/3 (dois terços) dos associados 
com capacidade para votar. Não obtido esSe coeficiente, 
serã realizada nova eleição dentro de 15 (quinze) dias, a 

_qual terá validade se nela tomarem parte mais de 50% 
(cinqUenta por centO) dõSreferidos associados. Na hipó
tese de não ter sido alcançado, na segunda votação, o 
coeficiente exigido, serâ realizado o terceiro e último 
pleito, cuja vali_d~de d~penderá do voto de mais de 40% 

-(QUarenta -Por cento) doS aludidos asSociados, procla
mando o presidente da mesa apuradora em qualquer 
dessas hipóteses os eleitos, os quais serão empossados 
automaticamente na data do término do mandato expi
rante, não tendo efeito supensivO Os protestos oU recur

. soii Oferecidos na conformidade da lei. · 
-Redação deste§ dada pela Lei n? 2.693, de 23-12-55 

IDO 29-12-55). 
§ 5'i' Não Sendo atingido o coeficiente legal para a 

eleição, o MinistériO dO Trabalho declar:ará- a vaCância 
da administração, a partir do término do mandato dos 
membros em exercíciO, e designará ã-dminiStnidor para o 
sindicato, realizando-se novas e.leiÇõeS d-entro- de seis me

-ses. 
-Redação dada pelo Decreto~lei nfi 9.502, de 22 de ju-

lho de /946. 

Art. _525. É vedada a pessoas físicaS óUTU:tídicas~- es~ 
tranhas ~~sindicato, qualquer interferência na sua admi
nistração ou nos seus serviços. 

- Redaçào dada pelo Decreto-lei nr> 9.502, de 23 de ju
lho de 1946. 

. Parágrafo único. Estão excluídos dessa proibiçãõ: 
a) os delegados do Ministério do Trabalho especial

mente designados pel_9 ministro ou por quem o represen
te; 

b) os que, como empregadOs, exerçam caigos no sin
dicato mediante autõrização da assembléia geral. 
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Art. 526. Os empregados do sindicato serão nomea
dos pela diretoria respectiva ad referendum da_ assembléia 
geral, nãO podendo recair tal nomeação nos que estive
rem nas condições previstas nos itens II, IV, V, VI, VIl e 
VIII do artigo 530" e, na hipótese de o nomeado haver 
sido -dirTgeifte sindical, também nas do item I do mesmo 

--artigo. 
---...:....Redaçào dada pelo Decreto-lei n' 925, de lO de ou-
tubro de 1969 (D0/3-10-69). 

Parágrafo único. Aplicam-se aos empregados dos 
sindkatos os preceitos das leis de proteção do trabalho e 

'de previdência social, excetuado o direito de associação 
·em- sindiCato. 

Art: 527. :f\ra sede de cada sindicato haverá um livro 
de ·registfo;aTLterfticado pelo funcionário competente do 
Ministério do Trabalho, e do qual deverão constar: 

a) tratando-se de sindicato de empregadores, a fir
ma, individúàl ou coletiva, ou a denominação das em
presas e sua sede, nome, idade, estado civil, nacionalida
de e residênCia dos respectivos sócios, ou, em se tratando 
de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indi
cação desses dados quanio ao sócio ou diretor que repre
sentar a empresa no siildicato; 

b) tratando-se de sindicato de empregados, ou de 
--agentes ou trabalhadores autônomos ou de profissionais 

liberais, além do nome, idade, estado civil, nacionalida
-de, profiSSão-Ou (unCão e residência de cada associado, o 
estabelecimento ou lUgar onde exerce a sua profissão ou 
função, o nÓirierõ e a série da respectiva Carteira de Tra- ~ 
balho e Previdência Social e o número da inscrição no 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

- V. art. -4P do Regulamento de Custeio da Previdência 
Social. 

Art. 528. Ocorrendo dissídio ou circunstâncias Ciu-e 
perturbem o funcionamento de entidade sindical ou mo
tivos relevantes .. de segurança nacional, o Ministro do 
Trabalho poderá nela intervir, por intermédio de Dele
gado_ou de Junta--interventora, com atribuições ·para 
administrá-la e executar ou propor as medidas neces
sárias para normalizar-lhe o funcionamento. 

- Redação deste arti'go de acordo com o Decreto-lei fJ9 

3, de 27 de janeiro de /966 (DO 27-1-66). 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e. de Le
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 238, DE 1983 

Institui -o Dia Nacional das vítimas dos torpedea
mentos dos navios brasileiros driiante a II Grande 
G-uemi, ·a Sé"i- comeniOrado anualmente a 14 de feve
reiro, e dâ outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 

Art. {9 Fica instituído o Dia Nacional destinado a 
I:e0iit;P_ci_ar_ a __ l!le!!l.§!'iª- ~as_ vttimas dos torpedeamentos 
dos navios mercantes brasileiros durante a II Grande 
Gúerra, a ser comemorado, anualmente, a 14 de feverei
ro. 

Art. 2'i' O Governo Federal, na data referida no arti
-go l'i' desta Lei, promoverá, em todo o Pais, solenidades 
comemorativas dó evento nas instituições e coorpo
rações milüares e_divulgações sobre o seu s;ignificado his
tórico e cívico nos estabelecimentos.de ensino. 

Art. J'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. _ 

-Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Até hoje, decorridos mais de 38 anos do. têrmino da II 
GrànOe aiierrã.; não existe uma data no calendâriã cívi: 
co nacional destinada a reverenciar, em todo o País, a 
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memória de centenas de brasileiros, entre tripulantes e 
passageiros. vítimas dOS-cOVardes torpedeameÓ.tos dOs 
31 navios mercantes brasileiros pelos submarinos ale~ 
mães. 

Com suas bases instaladas na França, nos Países Bai
xos, na Alemanhã, no Atlântico (através de bases mó
veis) e em vários pontos suspeitos do próprio continente 
americano, em conseqUência do estado de beligirãncia 
existente entre o EiJto e os EStãàos UnidoS- e da rutura de 
relações entre eles e as demais repúblicas americanas, os 
alemães decidiram estender sua ação submarina, então 
incidente apenas sobre as Ilhas Britânicas, às costas do 
continente americano, passando a pertubar terrivelmen
te a navegação aliada, inflingindo·lhe severas baixas. 

Foi, então no auge desta ação devastadora, depois de 
ter um milhão de toneladas de navios torpedeados e 
afundados, mensalmente, que o Brasil entrou na confia. 
gração mundial contra o Eixo. - -

Ligado aos Estados Unidos por intenso tráfego maríti· 
mo, era natural fosse o nosso País um dos alvos princi· 
pais da sanha nazista, tanto mais que, havia rompido, 
pouco antes, relações com os três países do Eixo e tomà.
do contra eles algumas decisões importantes, Como a ces
são de bases, o artilhamento e a camuflagem dos navios 
mercantes nacionais. 

O comando nazista sabia, assim, da importância dO 
papel que estava reservado à nossa Marinha Mercante 
no quadro da estratêgia contíriintãl, vez que, embora in
ferior às das grandes potências mundiais, dispunhá ela 
de meios e experiência que- a distinguiam como uma diS 
mais eficientes da América. 

Em conseqüência disso, os torpedeamentos se sucede
ram com pes-ados e irreparáveis danos mateiiais e huma
nos ao nosso Pafs. 

Nada menos de 971 brasileiros, entre mortos e desapa
recidos (469 tripulantes e 502 passageiros) r oram vítim-as 
dos torpedeamentos alemães nas águas revoltas do 
Atlânüco, sendo 121 otidàis dentre os quais 8 coman
dantes. 

Cenas índescritiveís, como relata o Ten. Ce[ MatlOel 
Thomaz C!lstello Branco, em seu livro "O Brasil na H 
Grande Guerra", se registraram durante as batalhas que 
se travaram, .. no decorrer das quais, como afirma, 
ombrearam-se comandantes e comandados, para glória e 
orgulho de todos". 

A primeira vfffma dOs torpedeamentos foi o navio Ca
bedelo, desaparecido a 14 de fevereiro de 19_42, quando 
se dirigía de Filadêlfia pãi-a Õ porto brasileiro~ de Cabede
lo, carregando carvão-de-pedra para o nosso País. Dos 
1.734 tripulantes dos 31 navioS mefcantes brasileiros -Íor~ 
pedeados pelos submarinos alemães entre 14-2-42 a 23~ 
10-43, 469 morreram ou desapareceram e dos 758 passa~ 
geiros, 502 tiveram o mesnio destino. · 

Entendemos desnecessârio, pois, ressaltar a impOrtân
cia histórtC-a desses eventos trágicos, que assinalaram de 
maneira sigllíficativú:om rasgoS de heroismo e de invul~ 
gar patriotismo de suas vítimas, os fastos de noSsos feitos 
na II Grande Guerra Mundial. 

Nada mais justo, portanto, que, através de um precei
to legal, se institua uma data nacional, no caso o dia 14 
de fevereiro, dia do torpedeamento- dO primeiro -naVio 
mercante brasileiro, o Cabedelo, e que se tornou sfmbolo 
de todos os outros ataques desferidos pelo nazismo Con
tra os navios mercantes do Brasil, para homenagear em 
todo o território nacional a ·memória de todos os brasi
leiros, vftimas dos torpedeamentos dos submarinos ale~ 
mães. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1983~- Mário 
Maia. 

(Às Comissões de Constitulção e Justlçtte de Edu
cação e Cultura.) 

DIÃRI() DO CONGRESSO NA,CIONAL (Seção li) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 239, DE 1983 

Introduz dispositivo legal na Lei Orgânica da Pre-
vidência Social. · 

O COngresSo -NãCional decreta: 

Art. 19 O primeiro adquirente de bem mineral, pro
duzído através de garimpagem individual, alêm de reco
lher o Imposto Único Sobre Minerais correspondente, se 
obriga, tambêm, a pagar à Previdência Social as obri
gações prevídendárias relat'lvas ao garimpeiro, calcula
das dividindo~se o valor da aquisição por aquele do sa
lário mínimo regional e, sobre o coeficiente eilCÕntrado 
aplicando~se_ as disposições legais c~bíveis, como se o 
mesmo fosSe o salário do trabalhador extrativista miile
ral. 

§ ]9 No cálculo previsto no "caput" deste artigo, a 
obrigação previdenciária mínima será igUal àquela que 
seria encontrada se a correspondência salarial verificada 
fosse de um salário mínimo regional e, a máxima, se a 
mesma fosse igual a vinte maiores salários mínimos do 
País. 

§ 29 O não~cumprimento _do disposto no "caput" 
deste artigo sujeita a apreensão e a venda em hasta públi
ca do bem mineral em questão, como o valor apurado 
sendo recolhido no Banco do Brasil S/ A à conta do 
"Fun~o Nacional de Mineração- Parte Disponível". 

§ 39 É vedado ao permissionário de lavra garimpeira 
a cortdição de primeiro adquirente de mesma substância 
mineral constante de seu título autorizativo produzido 
através de garimpagem individual, com a transgressão a 
esta disposição acarretando a perda do respectivo Alvará 
de Permissão de Lavra Garimpeira. 

Art. 39 O permissionário de lavra garimpeira, se uti-
lizar a garimpagem associativa, ficará responsável pelo 
pagamento das obrigações previdenciârias respectivas 
dos seus garimpeiros, calculadas dividindo~se o valor 
que tocar a cada garimpeiro associativo, quando da ven
da do bem mineral produzido, na forma pactuada entre 

-as·pane:spor aquele de salário mfnimo regional e, sobre 
o coeficiente encontrado, a:pucando-se as disposições le
gais cabíveis como se o mesmo fosse o salário do traba
lhador extrativista, tendo sempre em conta o disposto no 
parágrafo primeiro do artigo }9 desta Lei. 

Art. 49 __ o permissionãrio de lavra garimpeira, se uti
lizar a garimpagem permissionária, ficará responsável 
pelo pagamento das obrigações previdenciárias respecti
vas dos seus operários e/ou dos seus garimpeiros que 
trabalham como assalariados, na forma da legislação 
previdenciária vigente. 

Art. 5~> Os garimpeiros individual e associativo, 
alêm da assiStência social e médica da previdência social, 
terão direito à aposentadoria, proporcional às contri
buições feitas em seus nomes, com o menor valor a ser 
pago a eSte tifulo sendo igual a um salário mínimo regio
nal: 

Art. 69 O Ministério da Previdência e Assistência 
Social regulamentará, através de Portaria -de seu Minis
tro, o disposto nesta Lei, naquilo que se relaciona com a 
previdência e assistência social. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto tem por objetivo reparar uma das grandes 
injustiças sociais dentre as muitas que ocorrem em nosso 
País. Trata~se de resgatar uma dívida que a Nação tem 
para com milhares de garimpeiros que, espalhados por 
todo este imenso País, vêm, há muitas gerações, produ
zindo riquezas para o Brasil, sem, contudo, terem o di~ 
reito mínimo à_ assistência social e à aposentadoria. 

O garimpei~o. trabal~ador extrativista miner_~l;-sOHta
rfamente ou em grupos, embrenha-se através das imen-
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sas regiõ~ fnvias do Brasil à procura de bens minerais 
passíveis de garimpugem e, com esta penetração pionei~ 
ra, enfrentando todo tipo de dificuldades, criam novas 
perspectivas de ocupação de nosso território tendo, ita 
maioria das vezes, como recompensa somente a doença, 
a depauperação fisica e o envelhecimento precoce. 

A realidade do garimpo é muito diferente daquela que, 
de maneira romântica, é veiculada pelos órgãos de co
municação. O que se nota em verdade, é a exploração do 
homem em escala avantajada, sobrepujando largamente 
aquela realizada pelo capitalismo moderno. Milhares de 
home.ns, mulheres e até crianças, trabalhando nas con
dições mais duras de trabalho, contribuem para o enri
quecimento de uns poucos, os chamados "donos de ca
ta" ou de "serviço"e os intermediários compradores dos 
produtos dos garimpos. 

Em troca, recebem, tão-somente, um salârío miserável 
que, contudo, pela clandestinidade de que é revestido em 
relação às leis do País, não é acompanhado dos outros 
benefícios resultantes _da ação da Assistência Social e 
Previdenciâria. 

Este projeto, em combinação com outros projetas que 
apresentarei a esta colenda Casa de Leis, visam não so
mente tirar da clandestinidade legal o garimpo e os ga
rimpeiros, como também, dar aos mesmos o mfnimo de 
dignidade que deve ter todo trabalhador brasileiro. 

Os termos do projeto, por si sós, são claros em seus 
objetivos, não sendo necessário justificar cada um de 
seus artigos e o seu mérito, em nossa opinião, é, tão
somente, a possibilidade que se cria, em caso de sua 
;tprovação, de retirar do garimpeiro brasileiro a con
dição de ~er o trabalhador ma;is marginalizado e explora
do deste País. 

Esperando ter sensibilizado cada um dos Senhores Se
nadores para os _elevados objetivos sociais de que se re
veste este projeto, conclamo o Congresso Nacional a 
aproveitar esta oportunidade que se abre no sentido da 
Nação resgatar uma grande dívida de suor, sangue e so
frimentos diversos que ela tem com várias gerações de 
brasileiros anónimos espalhados por todo o nosso imen
so território nacionaL 

Esta é a meta principal deste projeto. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1983.- Lázaro 
Barboza. 

(As Comissões de Constituição e Justiça. de Legis
lação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes li
dos serão publicados e remetidos às comisSões compe· 
tentes. 

Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo Sr. 1~'

Secretário. 

É l_idO o seguinte 

Brasília, 21 de setembro de 1983 
Oficio nl' 357 J83 

Senhor Presidente: 

NOs termos regimentais, tenho a honra de indicar a 
V. Ex• os nomes dos Senhores Deputados Nosser Almei
da e Nilson Gibson, que passarão a integrar, em substi
tuição aos Senhores Deputados Cunha Bueno e Navarro 
Vieira Filho, a Comissão Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre o Projeto de Lei n~ 9, de 1983 (CN), que 
"dispõe sobre a eleição para Prefeito e Vice-Prefeito em 
Municípios que forem descaracterizados como de inte
resse da segurança nacional". 

Aproveito a oportunidade para reiterarar a V. Ex~ 
~ m_e_us protestos de estima e consideração. 
Nelson Marchezan. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão fCitãS as 
substituições solicitadas. 

Sobre a. mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
i"'-Secretãriõ~ 

~ lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO No 783, DE 1983 

Senhor Presidente, 

Na conformidade do que faculta o art. 239, item I,le:
tra b, do Regimento Interno e tendo em vista encontrar-
se em tramitação o Projeto-de Lei do Senadq Feder:al n9 
84/82 que "submete à aprovação do Senado Federal os 
contratos visando a obte:nção de empréstimos interna
cionais", requeiro seja solicitado ao Poder Executivo o 
envio de cópia autenticada tanto da Carta de Intenções _ 
como do Memorando Técnico- enlregues no curso do 
presente mês ao Fundo Mone.tijrio Jnternacioal. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1983.- Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serãq_ requeri
das as informações solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelh.o) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação: 
Em conseqUência, fica adiada para a próxima--sessTo a

matéria-da pauta, assim constitUída: Projetos de Lei da 
Câmara n9 79/81; 51/83, e 150/82; o Projeto de Decreto 

·Legislativo n9 36/81; o Projeto de Lei do Senado n9 
158/82-Confplementar; o Requerimento n9 781/83; os 
Projetas de Lei do Senado n9s 203/82; 280/80 e 21/83, 
pendente de votação do Requerimento n9 775/83. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo _Coelho)- Hã oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador _Nelson 
Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Constitui motiVo de singular júbilo para os m_e_m_bros 
do Parlamento Latino-a_mericaQo, e são no Bra~il todos 
os que integram o Senado &Q_e.::al e a Câmara dos DePU
tados, o próximo retorno à normalidade constit_ucional 
do nobre povo da vizinha República Argentina. Reuniu
se em Buenos Aires, no começo deste ano, a Junta Dire
tiva de nosso organismo, para transmitir a mensagem de 
confiança da Amêrica Latina em que ali não mais se in
terromperia o caminho para a ambicionada legalidade. 
Presentes estiveram àquele memorável encontro, primei
ro que se realiz_ava em um país onde a atívídade legislati
va estava _cancelada, os antigos Senadores Luis Leon e 
Italo Luder. ambos ex-presidentes do Parlamento 
Latino-americano. Se o primeiro não pôde ajuntar a seus 
altos título_s o resultado da convenção da União Cívica 
Radical, acaba o Partido Justic:i_alista de indicar, em con
sagradora unanimidade, o segundo para disputar, ainda 
este ano, as eleições presidenciais, -perante o Colêgio 
Eleitoral a ser escolhido, pelo voto direto, no próximo 
dia trinta de outubro. 

Natural que nos regozijemos pelas perspectivas que se 
abrem ao povo irmão, e que confiamos não tarde a 
repetir-se _no Chile, no· Uruguai, na Guatemala e na Ni
carâgua, onde quer que o arbítrio e a força hajanúubsti
tuído a vontade popular. 

Vale, neste ensejo, proclamar desta tribuna a urgente 
necessidade da institucionalização_ do Parl_am_et)._to 
Latino-americano, propósito dos que o fundaram hã 
dois decênios em Lima e o servem atê hoje, visando a 
fortalecer os laços políticos, culturais, econômicos e so
ciais, que devem integrar os países desta imensa região 
continental. Essa preocupação se tornou um coinprõmis-

só maior ao assumirmos o ano passado a presidência da 
?!!_tidade, e ganhou estírn_~_I~s e esp~.ranças ~u-a:ndo o ilus~ 
treprCsidente desta Casa, SerladOiNíto coelho, tomou a 
si a direção dos entendimentos, jã iniciados, há meses, 
quando juntamente corri o Senador Milton Cabral, én
tregamos ao eminente Embaixador Ramiro Saraiva 
Guerreiro, titular do Ministério das Relações Exteriores, 
a· proposla de tratado, que, assinado pelo Brasil, logo 
ohteria a adesão dos demais paíSes. 
-Não hã, na sugestão apresentada, ftada que colida 

com os textos cons.ütucionais, ou interfira nãs decisões 
de qualquer de seus Poderes. As dftiberações, como nos 
demais Parlamentos colegiados,i~ão simples- recomeil
dações, a serem posteriormen(e submetidas à ap-rovação 
dos órgãos legislativos e à- sanção -dos. Exec;utivos dos 
países signatarios. Assim é Uo Parlamento Europeu, cuja 
relevân«ia como íriStfumento de realização democrâtica 
ganhou foros de universalidade. Assim oCorre com o 
Parlament9 Andino, que reúne Panamá, Venezuela, Co· 
lômbia, Equador, Peru e Bolívia, e cujo êxito jâ transPõe 
as- fronteiras :continentais, ·abrindo espaço para o comér
cio, as letras, as ciências, em elogiâvel intercâmbio cOm 
países do hemisfério norte. 

Dai a determinação da Presidência do Parlamento 
Latino-americano e de seu Grupo Brasileiro de pedir 
CiporTiillamentê ao Sr. Presidente da República uma au
diência, a fim de manifestar-lhe a certeza de que, ainda 
este ano, Sua Excelência tomará a iniciatiVa de enviar ao 
C:ongresso Nacional a necessária mensagem para apro
va-Ção do __ aludido tratado, passo decisivo para a neces
sária institucionalizaçãõ. Nessa entrevista, Sr. Presidente 
Nilo Coelhc;>. contamos com sua presença, seu entusias
mo e seu sOlene compromisso de contribuir para qüe o 
Parlamento Latino-americano, ainda quando ao Brasil 
cabe exercer sua presidência, possa transformar em reali
dade tãO jUsta asPiração, por villü: ã.noS~alimentada. 
(Muito bem!) - ---

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço-a pala
vra p~ra uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
pãlaVra a:o nobre Senador HumbertO Lucena, para uma 
comunicação de Liderança. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, eNTRE.GUE ,4 REVISÃO DO 
ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTeRIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palaVra, como Líder, ao nobre Senador José Lins. 

. O SR. JOSt LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
- palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Millha Presença nesta tribuna, neste final de tarde, em 
que eu lamento o não cumprimento do Regimento quan
to aos prazos estabelecidos para cada orador, é para tra
tar de um assunto que eu acho de extrema importância 
na economia nacional. 

Volto à tribuna, neste dia_ especial, por duas razões, 
também especiais: tributar merecida homenagem ao Ve
terinário, importante personagem da Saúde e da Econo
mia nacionaiS e, ao ensejõ desSa homenagem, questionar 
os ptóblemas da pecuâria brasileira, campo de atuação 
do irijustiçado Médico Veterinário, um profissiorial des
conhecido neste País. 

Setembro de 1983. 

A oportunidade, não obstante as graves tensões que af 
estão a sacudir a.Nação b!luiileira, parece-me boa_ejusti
ficável até mesrrio em razã"O da crise económica- do mo
mento. 

A omissãO não ê o~traço recomendável da personalida
de do político. E monlentos hã, na vida pública, em que 
a atuação política se impõe, malgrado as contingências·e , 
adversidades. 

A hora é de intenso reclamo político, carente que estã 
a Nação de canais eficientes para restabelecer a identida
de entre povo e governo. Esse desenlace~-que tem fulcro 
no processo políticO, reflete gravemente no plano admi
nistrativo, como se vê da gestão pública dos negócios da 
pecuária neSte País: 

Nesta hora de revisão nacional parece-me oportuno 
alertar quantos detenham uma parcela de responsabili
dade neste País para-um dos setores mais importantes da 
economia nªcional, a pecuária, que poderá, com certeza, 

_ responder posjtivamente à expectativa de nosso soergui
mento econômiCo·. E, o que é mais importante, com 
grandes beneficies sociais. 

Nesta linha de raciocínio e considerando que a hora, 
de tão grave, não comporta escavações no passadC! para 
identificar culpados, venho, menos para criticar e mais 
para propor uma revisão da política nesse setor, segundo 
.a convicção que formei por experiência no ramo e, prin
cipalmente, pela cosmovisão do problema, que a con
dição de político e de governante me proporcionou. 

Permito~me, em nome do melhor interesse nacional, 
pedir a generosa atenção-deSta augusta Casa para a exw 
posição que passo a fazer. 

O V~terinilrio- um Personagem Importante 

Enseja este pronunciamento a homenagem que quero 
prestar à classe dos Veterinârios, profissionais cuja im
portância ·ainda não alcançou o reconhecimento nacio
nal, o que evidencia o alto grau de empirismo do setor 
pecuário, c,omo que a denunciar o nosso subdesenvolviw 
mento. _ 
- Hoje, 9 de setCmbro, é o dia nacionalmente consagra
do ao Veterinário. Em homenagem a ess~_profissio~ã.l, 
de fo-rmação tão aperfeiçoada hoje no mundo, dedico in
tegralmente este meu pronunciamento, considerando 
que as proposições aqui contidas só alcançarão sucesso 
mediante o concurso efetivo do médic_o Veterinário. 

Mas para tanto, a par das medidas aqui reclamadas e 
de outras_que a contribuição de todos aconselhar, é ne
cessário_ que o Governo prestigie e crie condições para 
Que o Veterinário possa desenvolver, na sua plenitude, 
tcidos os seus recursos profisSionais. 

Quêm é, afinal, o médico Veterinário'? Quem o conhe
ce'? O Veterinário não é apenas o amig'o dos animais, que 
cativa o nosso filho por cuidar do seu bíchinho de esti~ 
mação, É um profissional de formação especializada, 
apto p:ara a práfica da clínica em todas as suas modalida
des e que presta a este Pals um sem-número de serviços, 
numa ampla escala que vai da pesquisa científica afé à 
Saúde Pública. 

A Lei n9 5.517, de 5 de outubro de 1968, portanto mui
to re~nte, é que veio definir as áreas de atuação privati
va do médico veterinário. Essa lei, embora tardia, mas 
com JustiÇa, fixoU -os limites, que -são amplos, para o 
éxercício da profissão de médicp Veterinário. 

Ao traçar esses Umltes o legislador ao mesmo tempo 
reconheceu a importância desse profissional. Sua pre
sença tende a ser mais marcante no contexto social, na 
medida em que evoluímos para a consciência de que a in
dústria do futuro não será a bélica nem a petroquímica, 
mas a indústria do_s alime_ntos. 

E nesse particular, mesmo corno Brasil em condições 
excepcionais de clima e de solo, não poderemos romper 
aS" haáelras do SubdesenvOlvimento sem a ajuda da ciên
cia, particularmente da Medicina Veterinária. 
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Eis por que a abordagem que me propus fazer do as
sunto pecuária no BrasH não poderia excluir a figura e o 
papel do mécido Veterinário. 

E a título de contribuição, para um maior conheci
mento público dessa importante ã"tividade, f8.ço inserir 
neste opúsculo algumas das atribuições legais privativas 
dessa classe. 

Registro, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mi
nha homenagem e o meu reconhecimento aos Veteri
náriOs do Brasil, que comemoraam em 9-9 o seu dia na
cional. 

A Produção Animal 

Na Ásia concentra-se, atualmerlte, 32% do gado, 45% 
dos porcos e 24% dos ovinos. Entretanto, sua contri
buição para o suprimento de carnes é relativamente bai
xa: 10%, 35% e 28%, respectivamente para gado bovino, 
porcos e carneiros. 

Fora da Ásia, os maiores núcleos de gado bovino 
concentram~se nas Americas, que detêm 50% da pro
dução de carne de gado bovino. As Américas Central e 
do Sul, participam com 22% desse total. Por outro lado, 
a América do Sul, embora exceda a média mundial na 
produção de carne por habitante, possui uma das mais 
baixas produtividades, superando apenas a Ásia e a Áfri
ca: 'Também aí se verificãm os m-ériores índic-es de- pro
dução e produtividade, em termos de suínos e ovinos. 

Na Oceania, a produção de _carne por pessoa -é mUito 
acima da média mundial. O fenêmeno se dã mais em ra
zão da extensão de terras colocadas à disposição do cria
dor do que da produtividade, que ali perde para Europa 
e América do Norte. 

Na Ásia e África, a produção por pessoa ê abismal
mente baixa. Na China, embora a produtividade por ani
mal seja a da média mundial, essa vantagem se dilui face 
ao seu alto índice demogrãftco. 

A Europa e América do Norte são os continentes mais 
eficientes em produção aniril-al TantO-a Grã-Bretanha 
quanto os Estados Unidos estão consideravelmente aci
ma das médias dos demais países do mundo. Ressalta ai, 
com evidência incontestável, a relação existente entre o 
desenvolvimento e a produção. o reverSo da medalha 
vale para o restante do Mundo. 

De outro lado, as áreas com maiores problemas, gera
dores de deficiências nã. pfodução de carnes, sã_o a ÁsiaL 
a África e a América do Sul. - -

Quanto à África, mesmO qÜe- estâ- àiCânçasseP~odutí- _ 
vida de-igual aos Estados Unidos, seria iric"ãpaz de pfqdu
zir para exportação, a menos que, concomitantemente, 
alcançasse vertiginosa expansão da sua-populaçãO-li_Ovi~ 
na. 

A Ásia, por outro lado, esiá inexorãVetmente abaixo 
do resto do mundo, quanto à população de gado bovino. 
Mesmo das demais espécies. Destarte, esse CoD.tinente, o 
mais populoso do mundo, demandará algumas décadas 
para suprir as suas pr6pi-í3.s deficlêiidaS. TalVeZ: jã.mals 
alcance esse patamar, se considerarmos sua inusitada ex~ 
plosão demográfica. 

A América do Norte e, da mesma forma a Rússia, que 
abrange Europa e Âsia, assim cOrria -a OCeania, ainda 
não esgotaram os limites de prOdução de suas terras, mas 
não estão longe disso. 

Na Europa, com exceção da França, todos os demais 
países já passaram do ponto econômico da produção da 
Terra.Taníó aSSim é -qüe o suporte económico é ofefeci
do pelo GovernO, para que o fazendeiro -Se mantenha em 
base de lucro. 

A América Central, premida por sua territorialidade é 
limitada por outros condiciOnamentos, pouco poderá 
contribuir para o suprimento alimentar do mundo con~ 
temporâneo. 

Resta a América do Sul, região que" se mantém dife
renciada no cotejamento com as demais áreas d_o mbndo. 
A sua produtividade por unidade é a mais baixa do mun-

do, entretanto é a região que detêm o maior potencial 
quaO!itativo- de produção, particularmente para a expor
tação, 

Enquanto a Ásia-e a África possuem um baixo número 
e~ U!fla baixa produtividade por unidade de população 
humana, a América do Sul excede a Média mund1al na 

· produção de carne por habitante. O seu consum_o é que é 
mal distrib~ído. No Uruguai e na Argenttna, seÇçmsO.me 
três a quatro vezes mais carne por pessoa que em qual· 
quer _dos outros países Sul·Americanos. 

Se a América do Sul alcançasse a média de produtivi
dade que é corrente nos Estados Unidos, poderia produ
zir cerca de 144 quilos de carne em carcaça por pessoa e 
pcif ano. Isso proporcionaria um su~rlmeOtO adequãdo 
de carne para a população e ainda sobraria mais da me

- tad~;: de_sse produto para a exportação. 
E essa projecão _é viãvel, tendo-se em conta. tão

somente a produtividade, sem considerar a imensidade 
das áreas que poderão ser agregadas, sem similar no 
mundo, sendo a maior par_te sob climas tropicais e sub
tropicaís. 

E, na América do Sul, o destaque, nesse particular, é 
para o Brasil, como buscaremos demonstrar adiante, 
neste trabalho. 

A Fome no Mundo 

_ A abordagem do assunto Pecuária, em te"rmos globais, 
. vem sendo feita sempre em relação a fome no ni.undo, e 
as estatísticas reportam à relação entre esses dois fenô
menos. 

t que em -termos de produção de alimentos, especial
mçnte dos ricos em proteíl_las, há que se dar destaque 
para a carne e, neste particular, para a carne bovina. 

A população do Mundo, no atual estágio. aumenta em 
duas pessoas por segundo, o que vale dizer quase oito 
mil por hora. Dentro de um ano, mais setenta milhões de 

_pessoas estarão dividindo espaços e concorrendo conos
co na disputa por alimentos. As estatísticas indicam que 
de cada onze pessoas nacidas, seis sobrevivem. 

Não há indícios de quç a população humana possa di
minuir ou estacionar, como acontece com a populaqão 
animal, em certas espécies. A morte parece estar perde-n
do a parada para a fertilídade humana. 

Mesmo os fenômenos de dizimação humana, como as 
Guerras, não interropem esse ciclo. A segunda Guerra 
Mundial, que provocou a maior mortandade que seco~ 
nheceu, com o extermínio de mais de cinqtlenta milhões 
de pessoas, aparentemente não deteve o curso do cresci
mento demogràfico, porque, ao seu término, havia mais 
gente que antes do seu início. 

AdCmais, -a-evolução da Ciência veiil-, gradatTVaffiente, 
perm-itindo que_ a vida seja mais longa, enquanto que, 
por outro lado, reduz os índices de mortalidade infantil. 
Ao tempo do Imperador Júlio César, a Média de vida gi-

- rava em torno de trinta anos. Em alguns países, essa mé
dia aponta para a casa dos setenta. 

A população aumenta de forma muito irregular, con
sideradas as peculiaridades locais e, é- claro, o volume 
das populações. Entretanto, as estatísticas indicam que a 
curva demográfica é baixa nos países inaüstrializados e 
alta nos países subdesenvolvidos. 

Assim é que a metade da população dos países do Ter
c_eiro Mundo tem aproximadamente quinze anos, o que 
vale dizer que em menos de uma década só dessas 
crianças equivalerão à atual população do Mundo de
senvolyido. Trata-se do Arraigado círculo vicioso que 

- _ in_ter-relaciona a pqbreza e a fecundidade. No atual está
gio a população da lndia aumenta a razão de treze mi~ 
lhões de pessoas por ano. 

Somam-se a esse problema outros provocados pelo 
h_omem. A terra está sendo cada vez mais contaminada 
por produtos qufmicos corllo o D:OT. Mais de um mi
lhão de toneladas desse produto jâ foi jogado no Planeta, 
eliminando mU:itãs espêdes animais. Os nossos mares, 
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que produzem 3/4 do oxigênio necessãrio à vida, são 
continuamente agredidos pt:la contaminação de toda es
pécie, inclusive atômica. 

A fome ameaça o Mundo. Seus efeitos nocivos são in~ 
contáveis, desde os fanatismos religiosos até as formas 
múltiplas de VIOTênda que hoje assolam a Humanidade. 

Atua_l_mep.te, a metaQe da população huma!la estã in
suficientemente alimentada. O consumo de calorias, se
gundo info-rines das Nações Unidas, é incrivefmente bai
xo entre as populações mais pobres. A mesma fonte indi
ca que vinte e dois por cento das crianças do mundo não 
consomem proteínas e calorias que lhes permitam um 
desenvolvimento normal. E isso é uma grave ameaça 
para o futuro da humanidade, porque amanhã, portador 
de anomalias ps1quicas ou mentais, estará esse contin~ 

_ gente partilhando o comando de governos, de seus povos 
e assim da comunidade universal. Como serão amanhã? 

Esse quadro, assim ~esenhado, parece-nos demasiado 
catastrófico, apocaiípt'ico. No entanto, assim não é, se 
examinarmos fria e racionalmente as nossas potenciaH· 
dades. 

Atualmente se cultiva cerca de doze por cento da su
perficié da terra, mais ou menos um bilhão e meio de 
hectares na produção agrícola. Com a exploração racio
nal das possibilidades da Terra poderíamos alimentar 
dezessete_ bilhões de pessoas, em contraste com os apro~ 
ximadamente quatro bilhões de hoje, deficitariamente 
alimentadas. 

Na maioria dos países se atribui a três fatores as catás
trofes agrícolas: clima, terra e cultivo. O fato é que, se a 
terra é pobre em muitas partes, mais pobre ainda é o seu 
cultivo. Se aprofundarmos em análises, vamos ver que de 
todos os conhecimentos úteis do homem a agricultura é 
dos ramos de mais baixos conhecimentos relativos. Só as 
pragas consomem cerca de quinze por cento da pro
dução nos países de. menor índice de desenvolvimento. 

Tudo nos leva a pensar que o problema da produção 
de alimentos repousa mais na falta de capacidade políti
ca que em qualquer outro setor das decisões humanas. A 
tecnologia dos países desenvolvidos está à disposição de 
todos os povos-e-governos do Mundo. Neste particular, 
poupo-me de maiores comentários. 

Importa, neste enfoque, ressaltar a importância que 
merece a política da produção animal, alternativa de me
lhor e mais confiável resposta ao desafio alimentar. 

I. A Pecuária no Brasil - Breve Histórico 
O gado bovino chegou ao Brasil ainda no Governo 

Tomé de Souza. As primeiras espécies eram, portanto, 
de origem ibérica. Da Bahia, expandiu-se para os Esta· 
dos vizinhos. 

Outra leva, proveniente dos Açores, foi introduzida 
em São Vicente, por Martin Afonso de Souza. Mais tar
de os jesuítas introduziram no Rio Grande do Sul outras 
espécies ibéricas. 

Esta a origem da Pecuária no Brasil. Em lenta evo
lução, o remanescente do gado ibérico resultou, em São 
Paulo, nas raças Caracu e Mocha Nacional. No Nordes
tt!,- flo ga-do curraleiro. Em Minas, o indubrasil. 

Somente n-o fim do Século passado, teve inicio ~dm
portaqão de raças nobres européias -para São PaUlo, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul. Também os zebuínos, 
para a Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Hoje há, no Brasíl, marcante esforço no se11tido do 
aprimoramento de raças, com visível melhoramento do 
rebanho. O serviço de registro genealógico pua as prin
cipais raças européias e indianas é bem organizado e 
pfeSta importánte contribuição nesse setor. 

Um esforço vitorioso é feito para selecionar raças, em 
especial do gado Canchim, resultante de cruzamentos 
com a contribuição do Charolês. Em Uberaba, a ABCZ 
realiza um trabalho extraordinário nos campos do con
trole, seleçào e melhoramento das raças zebuínas. Esse 
trabalho tem propiciado resultados otimistas para a Pe
cuária Nacionst-1, que dia a dia ganha em qualidade, peso 
e capacidade de produção de carne. 
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Destarte, em fa~endas oficiais !! particulares, ~ Zebu, 
de diferentes ra~as, ê selecionadQ quanto às aptidões lei
teiras, manteigueiras e cevá,icas. 

Hoje o Brasil possui um rebanho_ expreSsivo, dos 
maiores do Mundo. No entanto, ain-da estanios muito 
distantes da cota de suprimento do próprio mercado in
terno, se cotejarmos a nossa população e seus hábitos_ 
com essas mesmas realidades de ou~ros países. Cada bra~ 
sileiro consome, hoje, em mêdia, 25 quilos- de carile b9vi· _ 
na por ano e 100 gramas diárias de leite. -- --

Por outro lado, cada uruguaio consome, em média I 17 
quilos de carne ao ano e cada suiço bebe cerca de 80Q 
gramas de leite por dia. 

Claro·que há uma cadeia enorm~ de obstáculos a ven
cer, mas é evidente que temos [mensuráveis campos a 
conquistar nesse mercado, tanto interno quanto externo. 

Convenço-me de que os horizontes da Pecuária são os 
mais amplos e prorriissores horizontes da economia na
Cional. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA- Ouço V. Ex• no seu 
aparte, Senador José Uns. 

O Sr.-José Lins- Quero parabenizar V. Ex• pela 
análise que está fazendo dessas questões da produção no 
mundo, hoje, onde impera a fome em mais de dois terços 
da humanidade. Mas, tenho uma impressãO diferente da 
que V. Ex• expendeu agora, nobre Senador, porque con
sid!!ro a agricultura um do,s setores mais di_ffceis de serem 
melhorados em todas as atividades produtivas do ho
mem, porque a tecnologia da indústria desenvolvída na 
Alemanha, na França, nos Estados Unidos, pode ser to
talmente transpo-rtada para o Brasil, por exemplo, ou 
para outro país, e aí imediatamente implantada, sem 
qualquer problema de adaptação. No entanto, por mais 
desenvolvida que a agricultura seja em qualquer parte do 
mundo, na "velha" Europa, nos Estados Unidos, ern al
gumas f1reas da Oceania, como bem citou V. Ex•, do Ja
pão, infelizmente a tecnologia ali desenvolvida não pode 
ser transportada para câ. E, além do mais, o setor indus
trial e o setor de serviços estão representados, estão coM 
mandados, sào dirigidos por setores, por pessoas, por 
insti~uições que, normalmente, ficam nas cidades; são 
mais instruídos, são mais fáceis de serem atingidos pelos 
programas do Governo. No entanto a atividade agrícola 
está atomizada em todo o território, praticamente sem a 
facilidade de adaptação dessas tecnologias. Daí porque O 
problema agrícola, o desenvolvimento agríc_o_la, é real
mente extremamente sêrio e merece, deve merecer um 
cuidado totalmente especial e um planejamento espedfi
co para que se possa. conseguir alguma coisa de efetivo 
nesse campo. Mas, parabéns a V. Ex~ pelo disquso que 
está faLendo. 

O SR. MARCELO_ MIRANDA-, Obrigado pelo 
aparte Senador José Lins, e pretendo, numa próxima 
o<.:asiào. tmzer um estudo bastante profundo sobre o 
problema da pecuária também em nosso País. 

Contínuo, Sr. Presídente. 

2. Sua Ocupação Espacial 

O rebanho brasileiro, considerado hoje acima de 100 
milhões de cabeças, é o 41' do _mundo. 

As condições de ampliação desse rebanho são as me
lhores do mundo, em termos absolutos_, uma vez que o 
Brasil dispõe de mais de 75% do seu território em con
dições füvoráveis ao incremenfo das at_ivi_Qa_d~ pe-
cu árias. 

Em comparação com os países mais desenvolv.[dos, 
que já atingiranfjmlticUmente o limite de sua capacidade 
de aproveitamento do solo, evidenciam-se as condições 
privilegiadaS do Brasil. 

Para os demais países novas conquistas vão demandar -
o emprego maciço de carfssirria e sofisticada tecnologia, 
que só poderia resultar em alimentos a preços pouco 

competitivos no mercadp interna.cional. Nesses países o 
gado já é engordado à base de grãos, que têm um custo 
de produção extremamente elevado, pelo uso intensivo 
de equipameiltos agrícolas, fertílizantes, defensivos e 

- maô:-de-obra especializada, 
Ademais, vefifica-se· aí um dos fenômenos mais con

tra_ditórios dos nossos tempos- o boi co_mpetindO com 
o. homem. Não se pode conceber, porque- riãO fai sentiM 
do, que os animais sejam aliinentados com proteínas da 
melhor qualidadi"quando gra-ride parte dã. -humanidade 
padece cfe fome. 

Ao c_orrtr-ãrio do que muitos imaginam, a peCU:ária é a 
atividade, hoje, do meio rural, de- rOdhor resposta 

- econômÍCo-social. O mito ar"raigado nes_te País, de que 
onde chega o boi, o homem vai embora, já não tem mais 
sentido. Hoje a estrulurã:~da propriedade e a estrutura da 
produção tênl ampla repercussão socíal. A pecuãria no 
Brasil não mais se exerce nos Campos gerais e abertos, 
sem cercas e sem cUidados. Ela exige- um contingente de 
mão-de-obra cada vez m~is sofistiCado e uma diversifi
cação _de pastagens artificiais que representa verdadeira 
atividade agrícola. 

No plano econômlco sua importância é tão relevante 
que basta alusão a alguns dados da pecuária de corte: da
dos estatísticos de 1981 apontam, a nível de porteira de 
fazenda, a produção de 340 bilhões de cruzeiros para a 
pecuária. No mesmo ano, considerado de supersafra, ti
vemos 250 bilhões para o café e 220 bilhões para a soja. 
Indiscutivelmente, a pecuária é a atividade de maior peso 
na economia rural, como_se vê destes dados que foram 
tof!1ados apen'as à pecuária de coite. _ 

?~ra d_emonstrãr_ ql:le ~ p-ecuária ?OVina nãó é mais 
uma atívidade do bat-o nato rUral no Brasil,_ colhemos dã.
dos do censo agropecuário de 1980 que destroem, de vez 
por todas, essa perniciosa falácia. Analisemos o ·presenfe 
quadro: 

4J,ol 

7l,Ob 

>-: 1000 100,0 

~4. o~ 

100,0 

'VerifíCã-s-e-que 30,70% dos proprietárioS, dOs fazen
·deiros," PosSuem ffiim-ós de cem cabeças; 12,31% de cem a 
200 C<Jbeças de gado; 30,07% de 2QO a TOOO <;abeças de 
gado e apenas 26,90% acima de 1000 cabeças; 25,76% 
dessa população bovtna está ·em fazendas menores de 
c~m hectares; 28,26% em fazendas de 100 a· 500 ha; 
24,43%, de 500 a 2000 ha, e 21,55% apenas em fazendas 
acima de_ 2000 ha, sendo que em nosso paritanai todas as 
fazendãs são acima de 2000 ha. 

lnduvidosamente esse é um setor da atividade rural 
- que miiita atenção -deveria merecer ·dos Governos. La

mentavelmente, não tem sido e não é assim, como procu
raremOs demonstrar ao longo desta abordagem. 
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O Sr. Mário Maia- V.- Ex: me periT.Lte um aparte? 

O SR. MARCEÍ..O MIRANDA- Com muito piaier, 
nobre Senador. 

O Sr. Mário Maia- Eminente Senador Marcelo_Mi
randa, V. Ex•, a pretexto de falar sobre o dia do ve:teri
nário, está nos brindando com uma verdadeira,. conferên
cia acerca de problemas de alimentação mundial, enfo
cando a situação do nosso rebanho di! gado de corte, 
principalmente e, especialemente, de gado bovino. Não 
sou especialista em nenhuma dessas matérias, não tenho 
prática de cr(ação de gado de espécie alguma. Entretan
to, a exposição de V. Ex•, que ouço com tanta atenção, 
inspirou-me a fazer-lhe este modesto aparte, para 
lembrar, também, a parte relacionada com os produtos 
derivados do leite. Nós lemos uma estatística recente a 
respeito da produção e leite e ficamos muito impressio
nados com a baixa produtividade das .nossas ma_trizesj 
pol"qtiànto no Japão uma vaca leiteira produz cerca de 6 
mil quilos de leite por ano; nos Estados Unidos varia de 
4 a 5, na França e Inglaterra com uma produção que va
ria de 3 a 5 mil quilos de leite por ano. Entretanto, _o nos
so rebanho leiteiro, mesmo com a assistência incipiente 
que está recebendo, somente da inciativ_a particular, por
que, como V. Ex• evidencia, não recebe quase que assis
tência alguma dos poderes públicos, tem uma produção 
de menos_ de mil quilos por unidadejvaca, ou melhor, 
cerca de _760 quilogramas anuais, enquanto no Japão, 
que é um país pequeno, condensado em população, no 
s-eu rebanho leiteiro, eles conseguem fazer com que a 

· pi'OduÇão por unidade vaca seja de 6 mil kilos por ano. _ 
Portanto, é outro aspecto também, que não sei se V. Ex• 
irá abordar na Conferência que está fazendo aqui, mas é 
um aspecto muito importante, já que estamos falando de 
gado, e_ o_leite e seus derivados são de suma importância 
para a economia nacional, principalmente no que diz 
respeito a minorar a fome que grassa no mundo e em 
nosso País. Muito agradecido pela sua atenção. 

O SR. MARCELO MIRANDA- Agradeço o aparte 
de V. Ex~, Senador Mário Maia, que vem acrescentar a 
esta fala sobre a pecuária um importante subsídio. 

3. A Pecuária de Corte no Brasil 

A pecuária de corte ê, das atividades rurais brasileiras, 
a única efetivamente exercida em todo o território naciO
nal. Ela é presente em todos os Estados e Territórios do 
País. Coincidentemente o seu consumo também é a nível 
nacional, uma vez que não há região do País que não re
gistre o hábito de _consumir carne. Corresponde, portan
to, a um produto de gasto nacional. 

Vale ressaltar que a carne, como alimento, ê apenas 
uma parte do negócio, que tem o seu início na criação do 
gado_, Nesse processo estão interligados vários segmen
tos: cria, recria, engorda, pecuária seletiva~ indústria, coM 
mércio interno e comércio externo. Mas não é só_isso. 
Participam dessa cadeia desde o fabricante do arame 
para a cerca ao produtor de sementes melhoradas de for
rageiras, e assim os laboratórios, na fabricação de pro
dutos veterinários e de uso no solo. Também os trans
portes e todas as estruturas da indústria e_do comércio. h 
um-CCiinplexo imenso. 

O boi não sigti.ifica apenas a carne nobre do traseiro, 
ma!; _também ossos, couro, sebo, vísceras, etc. Do boi 
nada se perde. É, talvez, o único Produto_ totalmente 
aproveitável. 

A pecuária de corte ê o único setor da atividaçie que al
cançou, no País, um razoável grau de organização, mer
cê do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, que se 
esforÇa para mã.nter, em níveis satisfatórios, o entendiM 
menta entre todos os segmentos do setor, preocupando
se na sua relação com as áreas do governo. 

Esse trabalho tem_ sido importante para a evolução 
dessas relações. Há pouco tempo a pecuária se colocava 
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numa posição de antagonismo frente a indústria, que a 
considerava um agente espoliador dos legítimos anseios 
da pecuária de corte. A recíproca também era verdadei
ra,- eis que a indústria nãõ via o -pecuaristã conio um alia
do. Nesse clima também o comércio se retraía, descon
fiado, de tudo resultando uma grave desarticulação da 
cadeia, com prejuízo para todos, notadamente o consu
midor. 

Hoje já existe uma conSciência formada e amadureci
da, pelo menos a nível de iniciativa privada, no sentido 
de um melhor entrosamento dos importantes elos dessa 
imensa cadeia. 

Pretende o CNPC, e nisso jâ alcançou algum sucesso. 
que a produção animal estenda as reivindicações peculia
res à indústria e esta, por sua Vez, conSidere as pretensões 
do setor de produção, propidarido ambos espaços e con
dições desejáveis para o comércio, 

Em verdade não pode a indústria pretender um preço 
tão baixo que resulte na asfuda do setor de produção ani
mal; da mesma forma não deve a produção impor um 
preço tão alto para o produttÇãj>óf\(0-dCTriiPCC!i{Cduil: 
cionamento da indústria e do comércio. 

O progresso, nesse sentido, vem sendo alcançado gra
dativamente via canal da mesa comum, graças a interve
niência do Conselho Nacional de Pecuâria de- Corte. A 
nível governamental o quadro continua difuso, alea
tório, carente de uma política"--sêria, -confiável, capaz de 
assegurar estabilidade no tenlpo. 

Produção Animal, Industria e Comércio 

Com um rebanho que é considerado o quarto do mun
do, acima de cem milhões de cabeças, o Brasil, lamenta
velmente, apresenta um desfrute de apenas 12%, baixíss_i
mo índice de natalidade, inferior a 50% do parque de ma
trizes e uma id:ide de abate entre 48 e 60 meses. Todo 
esse quadro se afigura deficitáfio~ rC:conhecidaltlCriie 
pouco favorável, se cotejado com o dos países desenvol-
vidos. -

Verdade que já Cvolliíinos muito nos último_s ~noS. 
Também é verdade que a pecuária é atiVidiide Cjue prati~ 
camente se confunde com a História deste País, o que 
vale dizer ter ela hibernado por séculos nesta parte do 
mundo. 

A nossa evolução se verificou apetias nas últimas três 
décadas. A partir daí começamos a dimiituir -a idade de 
abate, antes entre 7 e 6 anos e hoje entre 5 e 4 anos. Hou~ 
ve significativo aumento do índice de natalidade e me
lhoramento do desfrute, mas ainda estamos muito longe 
das melhores mêdias mundiais. 

Essa realidade contrasta, de modo agressivo, com as -
nossas potencialidades. Possuindo o Brasil, como possui, 
imensas áreas com solo e clima apropriados para a pe
cuária é de admirar ainda sejamos tão dependentes de 
contingenciamentos e outros fenômenos estranhos ao se
to r. 

Exemplo disso são as curvas do mercado, marcadas 
pelos períodos de entressafras. Os europeus se admiram 
de ver a potencialidade do nosso solo, que pode produzir 
250 toneladas por hectare/ano, como é o caso do capim 
camerum ou 150 toneladas hectare/ano, como o capim 
colonião. Na Europa precisam de cuidados especiais 
para se conseguir 40 toneladas por hajano. Adem.ais, na 
Europa o inverno, além de mais rigoroso, dura 6 meses. 
enquanto no Brasil nunca passa de 4. 

Com tamanha capacidade para a produção _de f~?_r~a

geiras, é de admirar que a entressafra seja um fatÕr tão 
acentuado, a pesar no equilíbrio dos negócios da pe
cuária no Brasil. Mas é. Nas entressafras registra~se aqui 
uma alteração brutal nos preços. E issO" C-onduz a·um ou
tro problema, em cadeia: perdemos a ~apacidade de 
competir no mercado internacional. Foi o que õcotreu 
este ano, mesmo com a maxidesvalorização do cruzeiro. 

Alguns pecuaristas já compreenderam a importância 
da reversão desse processo e partiram para projetas de 
confinamento e silagem, alcançando com isso compensa-

dores lucros com a venda de bois nos meses de agosto ou 
setembio, quando o preço atinge o ~eu pico. 

- - O Governo busca_ romper esse círculo vicioso via da esto
cagem de carne.. Em entrevista recente, o responsável 
pilO frigorífico Kaiowa, Jean Louis Chapelle, condenou 
veementemente essa política de financiamento da estoca
gero de carne pelos fr_igorificos. Advefti~,t, enumerando 
razões incontestáveis, que o governo deve financiar o es
toque "áe bOí em- pê, e Para tanto deve estimular a re
tenÇão de matrizes e projetas de conlmamento do boi na 
entressafra. 

E tem razão. A estocagem da carne, além das desv<.tn
'tagens do transporte de carcaças e das despesas com o 
resfriamei:ltá, comprovadamente não corrige a ·desestabi
lização do mercado. Já a estocagem do boi em pé elimina 
a sazonalidade da oferta de-carne no mercado interno, 
garantindo a estabilidade dos preços do produto ao lon
'go do ano. 

Além dos reparos à infra~estrutura rural, a fim de per
mitir um melhor desfrute, hã que se dar mais atenção aos 
aspecti:ffge-néticos e de sanidade do nosso rebanho. 

Nos paÍses- da Améric:a Latina,_ segundo dados da 
~FAO, 2 -pi-odutividade de peso, em base por hectare, tem 
sido em .torno de 20 quilos de peso vivo por unidade/a
no. A percentagem da parição gira em torno de 50% e da 
mortalidade de cria jovens em ~orno _de 22%. Segundo a 
mesma fonte esse fraco desempenho se deve à pobreza da 
Ju.ltriçãO e à deficiência no manejo. 

Entretanto, induvidosamente, a tímida jJerlormance da 
produção tem implicações de ordem genética. Mas não 
há como negar, especialmente no que cabe ao Brasil, 
onde as raças jâ alcançam um bom caldeamento, que é o 
fator nutrição de real peso e valor. 

Não se justificaria a importação de melhor material 
genético para o gado existente, ou mesmo fomentar~se a 
sua melhoria, se não houver suficiência no setor nu
trição. A falta de nutrição adequada mascara a análise 
de vãrios fatores da produtividade animal em qualquer 
lugaf-em que forem el~ criados. 

Oi animais destinados à prÕdução de carnes nos tróp·i~ 
Cos-, na sua maioria, não atingem a idade de abate antes 
dos quatro ou cinco anos, quando então jâ não p-rodu~ 
zem a qualidade de carne desejada pelos consumidores 
mais exigentes. Todavia, a experiêncía inqica qüe uma 
boa nutrição pode rf:duzir, em mais da metade, o perío
do de engorda, dando ao produto alto grau de compe
tição no mercado externo. 

Para concluir o enfoque sobre o fator nutrição, 
permito-me inserir nesta fala as palavras do Dr. Malcoln 
Willis, geneticista festejado no mundo inteiro: .. A baixa 
produtividade média na produção de carne de bovinos 

_ _não se atribui tanto à falta de genes, mas quase que uni
camente a uma nutrição deficiente". 

Corrigidos, portanto, os fatores dist-orcivos que estão 
-a inibir a evolução da pecuária na AJriérica do Sul, temos 
absoluta certeza que esta parte do mundo poderá suprir 
a humanidade, em termos de alimentação, ainda neste 
sêculoA Nesse quadro o Brasil ê destaque, no dizer do Dr. 
Meakan, economista do Banco Mundial: ''No Brasil, só 
na região Centro-Oeste, aguardam o Uso efetivo de suas 
possibilidades, milhões de hectares de terras." O papel 
tlo nosso país, neste final de século e no próximo milê
nio, será decisivo para o _futllro da humanidacfe. 

Quarlto à indúst~{a t~_!llbêm há sêi"lás reparos a serwn 
"feitoS. Verdade _que nesse setor o Brasil alcançou acen

Tuado progresso, tangido que foi por circunstâncias co
nhecidas. O esforço que se fez em busca da industriali
zação da carne se deu em razão das sêrias restrições en
contradas para a colocação dessa mesma carne no mer
cãdo externo. 

A má qualidade da carne e as suspeitas contra ela le
vantadas pelos compradores de fora, forçaram-nos a en
contrar outros caminhos. Surgiu então o nosso parque 
industrial de carne. 
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Hoje o Brasil possui um dos mais modernos parques 
industriais de carne para a exportação, com um mercado 
seguro, porque se fez um fiel fornecedor. Pode-se dizer 
que hoje somos o primeiro entre os países exportadores 
de carne industrializada. 

Vale, sobretudo, essa alusão ao parque, industrial, 
para evidencia_r um aspecto: quando o esforço é feito de 
modo racional e com seriedade, as respostas são sempre 
positivas. 

1:. o que tem faltado aos demais segmentos do setor. O 
comé:rcio, em especial o externo, ainda precisa remover 
sérios obstáculos. 
-- O Sr. Jeári Louis Chapelle, do frigorífico_ Kalowa, 
aponta algumas deficiências, que precisam ser urgente
mente sanadas. Para ele o Brasil tem condições de am
pliar as suas vendas, a médio prazo, de carne bovina no 
mercado externo. "~ preciso, porém, que se adote, ur
gentemente, uma política para a pecuária de corte e que 
as exportações não sejam truncadas por medidas como o 
contingenciamento üü cõtas de exportações". 

-0 Sr. Saldanha Oerzi --Pennite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA - Pois não. 

O Sr. Saldailha Derzi-- Nobre Senador Marcelo Mi
randa, estamos ouvindo com muita atenção o brilhan~e 
discUrso de V. Ex~ em que, inicialmente, presta homena
gem a essa -grancfe clisse de veterinârios do Brasil. Real
mente eles têm prestado um grande serviço, especialmen
te à pecuária nacional. E, ao meu ver, uma verdadeira 
fição, uma aula que V. Ex~ está nos dando sobre a pe
cuária e os s~us problemas. ~as, neste momento, entra 
V. Ex~ num pànto importantíssimo, na exportação de 
carne pelo Brasil. Nós não temos conseguido ser tradi
cionais exportadores de carne. Não há, como diz V. Ex~. 
uma polítíca~ Para-apecUâri8, para a carne brasileira, as
sim_ ç_Qm_Q não há uma política para -a agricultura. Está 
faltando neste País llma polítjci para a pecuária e para a 
agriCultura que oriente, em definitivo, o nosso mercado, 
especialmente o exportador, porque é comum se ver no 
Brasil que quando começa a faltar carne no mercado in
terno, por falta de tino, de previsão dos homens de Go
verno de estocarem para, na entressafra, fornecer a carne 
para _ _o_ posso povo e, então, resolvem proibir a expor
tação. Ora, então não há uma politica. Teríamos que ter 
o nos-so mercado regulador; estocagem para fornecer às 
nossas_ populações, e ao mesmo tempo permitir que o 
Brasil cumpra com os seus contratos de exportação no 
mercado externo. Como estã acontecendo agora com a 
soja; ela aumenta de preço e se proíbe a exportação de 
soja. Ora, eu não vejo uma política certa do Brasil, por
que os países importadores vão comprar daqueles países 
que cumprem a sua palavra, que cumprem seus contra
tos. Então, o que está faltando, no fundo, ao Brasil, V. 
Ex•_ tem toda razão, ê uma política da pecuária e uma 
politica da agricultura, para que os produtores não este
jam à mercê do capricho e alguns homens públicos. Mui
to obrigado a V. Ex' 

O SR: MARCELO MIRAND4- V. Ex•, Senador 
Saldanha Derzi, conhecedor profundo do problema, 
toca exatamente na .questão, que passo a ressaltar, conti
nuando com a opinião de Chapele que ressalta, com ra
Zão, que o Brasil piecisa transformar;se em um vendedor 
co-nfiáve1~ capaz de garantir, em qualquer circunstância, 
a entrega do produto. E isso não tem ocorrido, por 
várias razões, entre elas as terríveis flutuações marcadas 
pelas entressafras. 

Argumenta, nesse sentido, do alto de sua experiência. 
. o Sr. ChapeUe: "Se ·conseguirmos conquistar um novo 
mercado e, depois de um ano ou mais, deixarmos de en~ 
tregar a carne bovina, é quase certo que perderemos o 
cliente. f: como se estivéssemos numa guerra e abando~ 
nãssemos posições conquistadas. t. bêm provável que 
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perdêssemos a conquista. Antes de conquistarmos novas 
posições é preciso a antiga". O exemplo é muito didáti
co. 

b bom lembrar que -a conquista, hoje, de um ~o~o 
mercado, para o Brasil, significa afastü do mesmo, Uru
guai e Argentina. Será sempre em detrimento de outr_o 
fornecedor. Para Chepelle essa competiçãO--será Semp-re 
éntre países do Ter.;:eiro Mundo. 

Trata-se, portanto, de um desafio. E para assegurar 
condições de êxitO nessa: aventura é preciso, inicialmente, 
que o GovernO elim_ine toda_ e ,qualquer restrição às ex
portações de carne bovina. E o próprio Chapelle sugere, 
inclusive, nessa linha de racioqinio, que se, por rtlotivÕs 
conjunturais, não tenhamos a merCadoria disponível, o 
governo deverá liberar a sua importação pelo sistema 
Draw~back. b a busca consciel)te e obstinada d?- confiã.-
bilidade, que precisamos adquirir para a conquista per:. 
manente de novos me(cado_s. 

Todavia, na esteira dessas medidas, como providência 
fundamental, deve existir_ uma política eficiente conl vis~ 
tas à melhoria da qualidade do produto. 

E é justamente nesse particular que reside a parte nu
clear do nosso pronunciamento. 

O Quadro de Mato_ Ç_rosso __ d_() _S,ul. 
Em, termos gerais, o quadro se desenha no Estado_ de 

Mato Grosso do Sul não difere do cjue·se- vê no reStante 
do País. O que ele tem de inusitado C(t;Qita~sç ao ecossis
tema do pantanal, 

Com um rebanho de mais de 12 milhões de cabeças, 
Mato Grosso do Sul detem !Jlais de 10% da população 
bovina_ n_acional. Co_n_c_e_ntta-se, essa população acentua
damente nas micro regiões do pantanal, com 39 ca
beçasjKm2. 

As taxas de crescimento apontam o baixo índice de 
35.5% n(f pantanal, com relativa melhoria nas outras mi
cro regiões, em torno de 47,5%_. Estudos elaborados pelo 
IAGRO indicam que a baixa eficiênCia repi'Odtitiva ~Se 
deve à nutrição deficiente, à inadequação do manejo, sa
nidade falha e má administração rural. Os mesmos 
problemas verificados no restante do País,_ Quanto-ao 
desfrute, o IAGRO apOnta 12%, o mesmO percentual do 
rebanho nacional. 

A metade da produção de mercado é exportada, em 
forma _de boi em pé, para· outros estados, especialmente 
são Paulo e Paraná. A rede de frigoríficos traballia com 
cerca de 45% de sua cc;tpacidade ociosa, embora seja sen~ 
ti,da a ausência de frigõríficOS-erii determinadas (egiões 
do estado. 

Tal como no restante do País. A matanÇa de fêmeas al
cança índices alarmantes. Segundo a fonte aqui citada o 
abate, nos matadouros, acusa a presença de 90% de fê
meas. Ainda que se considere as vacas de descarte ou 
boiadeiras, o percentual é muito elevado. 

Este é o retrato de Mato Grosso do Sul, um Estado de 
longa tradição pecua:rista. A sua imagem- representa, 
com fidelidade, o panorama nacional. 

As Barreiras do Comércio da Carne 
São muitas as barteiras a serem vencidas. Desde a for~ 

mação do plantel, que carece de tadonaliçlaçie, até os 
problemas decorrentes e enr~igados na atividade, tais 
como doenças. 

Com as condições adequadas, de so[o e cljmil, -o Brasil, 
caso tivesse tido, ao longo dos anos, urna política eficien
te para o setor, estaria hoje em condições excepcionais 
no panorama económico mundial. 

Ocorre que aqui tudo se faz com descaso e até con;_·im
patriotismo, nada justifica a ausência de uma política 
para o setor, notadamente para a pecuária que, como 
dissemos, ê a atividade que se confunde com a nossa pró~ 
pria história. O qlfe--dizer, então, dos demais setores. 

As coisas sérias neste Pais são tratadas com levianda
de. Às vezes chegam a merecer entusiasmoS .Í~~enis, de 
muita supervicialidade e pouca responsabilidade. Quein 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

não se lembra ·da .. Campanha para encher a panela do 
pobre"? Hoje o_ pobre já nem tem mais panelas. Para 
_q~~? 

O Sr. José ~ins- Concordo plenamente com V. Ex' 
Concordo com a irraciqnalidade com que é conduzido o 

· pr"oceSso -de pfõduçao de carne no País. Apenas quero di
zer de V. Ex• que essa irracionalidade não é uma racio
nalidade da ação do Governo, ou pelo menos não ~-SÓ da 
açãci do GoVerflO. V, Ex' sabe bem do esforço que Minas 
Gerais fez na constituição de plantéis, sobretudo de gado 
zebu. Mas nunca, nobre Senador, pelo que eu conheço, o 
esforço mineiro foi extrao_rdinãrío,_ foi_ dirigid() para- a 
produção reacionai de carne, ~eja para o consumo exter
no, seja para exportação. Havia como que uma euforia 
para encontrar o animal mais bonito, o animal maior, 
aquele que melhor se apresentasse nas feiras. O -diSCurso 
de V, Ext tem um sentido, um significado especial. O que 
ê preciso·é um esforçO conjugado do Governo e do pro

. dutor, porque as especificações lâ fora são rígidas e não 
vamos ultrapassar essas dificuldades se não houver uma 
Conjugação de esforços. Estou de acordo que_este ~_um 
dos grandes caminhos para que o Brasil possa aumentar 
a·suá riQUeza; sua produção, seu consumo e seu volume 
de divisa-S. 

O SR. MARCELO MIRANDA - Quero dizer a V. 
Ex• que, no segmento do meu pronunciamento, faço exa~ 
tamente referênCia a esse c4idado Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e a Bahia foram os principais importadores de 
gado zebu, e tiveram um papel preponderante na qualifi
cação, na melhoria do rebanho brasileiro, principalmen
te criando condições para que houvesse um aumento de 
carne. O rebanho, que antes não ultrapassava a casa de 
IO. 12 arrobas, hQje alcança, normalmente, a 15, 16 e 18 
arrobas, aos 36 meses no máximo. 

O Sr. José Lins- V. Exf sabe que esse mesmo peso é 
-conseguido pelos produtores estrangeiros em 18 meses, 
com uma c~ne de qualidade .melhor do que o do zebu. 
Mas tentá; como V. Ex• sabe. Não quero desconhecer, 
n-obre Senador, o esforço que nós brasileiros temos feito 
riesse campo, ilo Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, e em algumas criadoras do Nor~ 
deste. Nós~ Somos, às vezes, muito diletantes, e isso vai 
muito da nossa tradiçãO. Tenho a impressão de que um 
esforço _!l_O sentido de- racionalizar essa produção, com 
objetivos mais prâtiêo, ê fundamental. 

O SR. MARCELO MIRANDA - Estou de acordo 
Cõtfi V. Ex• Continuo, para esclarecer exatamente esse 
ponto: 

As conquistas nesse setor, Como se verifica na indus
trialização, se deve â iüvidade privada. Exemplo signifi~ 
Cativo PodemoS busCir na distribuição de recursos para 
o financiamento do estoque regulador. Este ano, de cada 
107 mil cruzeiros apenas 1 O mil se destinaram à estoca~ 
gem do boi em pé; o restante foi para a estocagem de car
ne, osso e tudo. Não poderia ser mais infeliz essa deci
são, nem mais casuística, porque o Governo sabe, tem 
consciência do criminoso abate de lJlatrizes que ~tá pro
vocando. 

O inverSO é que ·deveria ser feito, com ·firmeza e com 
arrojo. O Governõ deve financiar a estocagem do boi em 
pê, es6mulando a formação de silos _e o confinamento, 
para dar estabilidade na oferta do produto. Sem superar 

- esse ciclo jamais teremos um men::ado externo garantido 
e estaremos sempre sujeitos às flutuações cíclicas que nos 
remetem, sistematicamente, ao. mesmo ponto de partida. 

Outra bil.rreira a venCer, e que depende de uma política 
de sustentação, é da idade do abate, nas condições 
atuais, com o abate de animais em idade elevada, a carne 
perde em qualidade, com a conseqüente quebra do grau 
de c-ompetitividade no mercad_o externo._ 

O Sr. thapelle, aqui já-citado, aponta, para o proble
ma:, uma boa solução. segundo__ ele o Governo dever!a 
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baixar insq·uções _determinando que o pagamento das 
carcaças fosse feito por qualidade, nos moldc:s cm que 
fai com a cana~de-açúcar, cujo preço leva em conta o 
teor de sacarose do produto. Nos Estados Unidos e na 
Argentina existe o critério da tipificação da carcaça. 

Pode ser uma medida produtiva, além de justa. lria es~ 
timular o pecuarista para a seleção genética de seu r'eba
nho, para a vacinação sistemática e melhoria do man.ejo, 
especialmente quanto ao seu acabamento, ~que o pro
dutor saberia, com certeza, que o seu produto iria al~ 
cançar melhor preço. 

A conseqüência imediata seria um melhor acabamento 
do animal, em menor tempo, reduzindo assim a idade do 
abate. 

No Brasil, os melhores plantéis só alcançam uma ida
de de abate, com cerca de 17 arrobas, além dos 36 meses. 
O ideal, para o fornecimento de carne para a exportação, 
s.eria o abate aOs 24 meses e peso nunca inferior a 15 ar
robas. 

Alcançando esse patamar teria o Brasil condições de 
conquistar, além do mercado tradicional, um outro seg
mento, o dos cortes especiais, no mercado comum eur_o~ 
peu, nesse mercado, o dos cortes especiais, eXige-se qua
lidade extra, não permitindo, por exemplo, o excesso de 
gordura. 
--Mas a maior das barreiras, de perniciosas conseqüên
cias para a co-nquista definitiva do mercado_ ex.terior, r~ 
side no fator sanidade. _ 

O custo das enfermidades animais é muito elevado, e 
as perdas variam entre 15 a 20% nos países desenvolvidos 
e chega à <:asa dos 40% nos pa(ses onde a veterinária é 
menos organiz:ida. 

Além das enfermidades comuns à espécie, tais como a 
aftosa, a raiva, a brucelose, o carbúnculo e outras há que 
se ter em conta a incidência de doenças exóticas e as into~ 
x:!~ações provocadas pelo uso de praguicidas, estas num 
cresce_ndo constant~ nOs Óltiinos tempos. 

liá, portanto, que se destacar a preservação da saúde 
do a_nimal çomo fator hegemônico no conjunto de provi~ 
déncias que objetivam a melhoria dos aluais coeficieniés 
de produtividade. 

Os problemas de saúde animal no Brasil são represen
tados por carência alimentar crônica, doenças de esfera 
reprodutiva, doenças parãsitárias, doenças dos recé-in~ 
nascidos e outras infecto-contagiosas, a par das zoono
ses, necessitando de tratamento técnico e multidiscipli
nar. 

Esse_ quadro, caracterizador de um estágio de subde
~:envofvimentO, projeta enormes obstáculos ao desenvol
vimento da pecuária e, conseqüenterriente, ão desenvOl
vimento do país. 

A febre aftosa, por exemplo, nos impede de penetrar 
importantes mercados, tais como o dos Estados Unidos. 
E para erradicar esse tipo de doença seria necessário um 
trabalho profilático sistémico e ininterrupto de pelo me
nos 05 (cinco) anos. 

Esta é a razão deste nosso pronunciamento, Senhor 
Presidente, Senhores Senadores. A abordagem que fize~ 
mos sobre a universalidade desse problema se fez neceS~ 
sária, para uma melhor compreensão da gravidade e im
portância. 

IdentífíCados·que·sorrioS com o setor, temos, por expe
riência- prõpria, uma visão do contraste que, desgraçada
mente, marca o __ liviverso da pecuária no Brasil. De um 
lado, a exuberância representativa por um rebanho 
avantajado, dos maiores do mundo, e uma imensidão de 
área e dirlta propíCios; de outro, o primarismo do siste
ma e a insensibilidade do Governo. 

Vacinatão Sistemática - O Primeiro Passo 

Do que vimos até aqui, ainda que em rápidas pincela
das, podemos inferir, sem preconceitos, que o ministério 
responsável pelo setor não corresponde, como de fato ja
J;nais correspondeu. 
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1:: bem verdade que se denomina Ministério ~a Agri~_
cultura e não da Pecuária. Mas a agricultura, qUeSei-á -. 
objeto de próximo pronunciamento de nossa_parte, tam
bém vai mal neste país, aliás isso basta para explicar as 
dificuldadeS crônicas do Brasil. Nem poderia ser difeien
te, uma vez que nesse binómio, até por vocação hist6rí
ca, se sustenta a nossa economia._ Mas hoje, ao arrepio 
dessa natureza e vocação, estamos nos transformã.ildo 
em exportadores de material bélico. 

A considerar a importância desses dois setores, agri
cultura e pecuáiia,--é"Ol:iclui_mos que ambos .~eveiiam ter 
seus própr'ios ministérios.-O 15epu"iido Rubem Figueiró, 
parlamentar do meu estado, em d~s<~:~ent() CO!'fl a_ inope
rância do Ministério da Agricultura, já -prÕpós a_criação 
do Ministério da Pecuária, 

Concordamos com o ilustre Deputado,. não ap_en!ls. 
por que a sua criação se justifica, nlas tambêm pefo fá to 
de que neste pais se criam ministêéioS Parã tUdo. Bom Se-. 
ria que, de vez em quando, criassem alguns realmente ~e
cessários. 

Mas o primeiro passo a ser dado, com vistas a um me
lhor desempenho da nossa pecuária, é no sentidp da va
cinação sistemática do -reb-::iilho Oacional. 

E nesse particular há quC se tomar providência de pro
fundidade, como nunca se fez até aqui. Hoje, com _ades
coberta da vacina oleosa pode-se perisar num projeto, a 
nível nacional, capaz até mesmo de erradicar a aftosa do 
nosso rebanho. 

Até aqui a vacinação é feita:- cOrri ·a vacina aquosa, de 
duração efêmera e de confiabilidade duvidosa, em razão_ 
de diversos fatores negativos que vão do manejo à sua 
conservação, em regiões -inõspitãS. ~ 

São desencorajadoras as dificuldades que o pecuarista 
tem de remover, para manter o seu rebanho imunizado. 
A conservação da vacina, que deve ser mantida em gelo, 
a quatro graus positivos, sob pena de_ perder a s~a çficá
cia, é um obstáculo insuperável para qu_em preCisa repe
tir essa operação de quatro em quatro meses. 

As difículdaôeS são tantas; se considerarmos as regiões 
problemátiCas -cõnlo o pantanal, principalmente nas es
tações chuvosas, que a operação se torna impossível. E 
mesmo em outras regiões, de mais fácil manejo, ?_opê
ração três veZes ao ano mostra resultâ-dós falhos, além de 
extremamente onerosa. 

Destarte uns vacinam, outros não, o que equivale a 
zero em termos de imunização do rebanho nacional, 
uma vez que a doença persiste, depreciando o nosso pro
duto. 

Mas a solução existe, com a vacina oleosa. Nos Esta
dos Unidos, onde foi desenvolvida, a sua validade imu
nológica ê de um ano. No Brasil, segundo os testes mais 
recentes, essa validade garante por seis meses ejâ se sabe 
que ela está sendo aperfeiçoada para cobrir, a exemplo 
da americana, o espaço-tempo de um ano. 

O inconveniente atual é a sua produção, na casa dos 
cinco milhões de doses, muito aquêm das necessidades 
do País. Com uma produção suficiente da vadna oleosa 
e através de uma campanha sistemática, nos moldes da 
que se faz, a nível nacional, cóntra a paralisia infantil, es~ 
to_u convencido de que o Brasil tem condições de afastar 
de vez o fantasma da aftosa do seu território. 

Como medida complementar, para provocar o engaja
mento do pecuadsta no projeto, o goVerno determinaria 
o pagamento das carcaças segundo seu tipo. Por um tipo 
melhor o produtor receberia um âgio; por um pior, um 
desãgio no preço. 

Claro que uma campanha desse porte não pode fun
cionar só na base do estimulo. O grande interessado é o 
governo, tanto a nível federal quanto estadual. A campa
nha tem que ser mobilizadora de todos os recursos e ins
trumentos nacionais, para alcançar s_eus objetivos. Deve, _ 
inclusive, repercutir no exterior-, cinde fiais negativamen
te influi o mal que desacredita o rebanho nacional. 

Tendo a vacina a validade de seis meses já-~compensa 
todo o esforço do governo nesse sentido. Com a vãlidade 

~de um ano, tanto melhor. Os resultados logo se farão 
sentir, co_rn a abertura franca do mercado internacional, 
propiciando ao País condições de segurança para inves
tir, decidid~mente, no aperfeiçoame_nto do rebanho _via 
confin~_men_to.e silagem, _Çom essa última providência, 
gárantidora da estocagem do boi em pé, romperíamos a 
bãrfeira da inconsistência do nosso mercado. 

A .expecta~iv_a de um comêrcio seguro para a carne no 
exterior, daria ao_ Brasil a garantia de estabilidade do 
produto no nlercado -interno. ~ uma simples questão de 
J6gi~._ _·- ' . - - -

o-. Como-fiÕanCiar a canlpanha? No meu Cntender aí resi
de o problem~_menor. Fala-.se na_redução_do ICM da pe
cuária que, de tão alto, enseja vultosas s~ngrias no eráriO 

- público por via da sonegação. A elevada alíquota esti
!_llu_la o ab.at.C? clandestino,_que é hoje praticado em todo o 
-País. 

Pfeie.ride..~e, com razão afinãl,: um-Imposto menor. 
Menor tributo, menor sonegação. Essa psícose tem mui-

- tei-a-ver _cOm a credibilidade dos governos. Mas é de espe
rar que o p~odutor concordaria de bom grado, em con
tri!:wir .com uma parcela de seu ganho para aumentar a 

.sua margem de lucro. 
Assim, se a redução da alíquota proposta tiver que 

ctJ;egar a "c", poderá muito bem chegar apenas a "d", 
g~r_antindo a cobe_rtu_ra financeira da campanha, e confio 
em que, se o governo se revestir de um pouco de credibi
Jl.d~d~. toda a classe ~e produtores aplaudirá a medida. 

X}órfnula. no entanto, poderá ser aperfeiçoada, pois 
há interesse efetivo de todos os Estados_ da Federação. O 
que i __ rÍlporta, em verdade, ê a campanha, a nível nacio
na_l, cÔm o arrojo e a seriedade que o problema requer. 

Trata-se de um desafio, que aí está para consagrar de
finitívame-nte o administrador. E nós, pecuaristas de 
todo o porte, aguardamos ansiosamente _a chegada desse 
administrador para ãplaudi~lo. 

Conclusão 
~sta~, Sr. Presi~ente, Srs. Senadores, as_ -~locaç9es 

qu-e pretendia fazer acl,!rca do assunto pecuária, que, ao 
lado do tema agricultura, formam os pilares da nossa 
economia. ~ _ _ 

O àestaq ue dado à pecuáiia -não signifiCa, no caso, 
privile_giá-lo em relação a agricultura. Atribuo a ambos 
igual importância. Se aqui os destinguo é porque, como 
afirmei anteriormente, o tema agricultura será objeto de 
um outro pronunciamento- qUe trarei a esta tribuna tão 
logo se completem as pesquisas que meu gabinete realiza 
no setor. 

Ademaí.S, entendendo que ambas as políticas, da agri
cultura e da pecuária, por sua importância merecem mi
nistérios distintos. Mas ministérios na acepção do termo 
e não cOmo o atual da agricultura que, de tão ruim, já fez 
por merece-r um pedido de extinção. 

Estou convenci:do de que caso o governo ado te as pro
vidências aqui sugeridas e faça disso um procedimento 
regular e confiáVel, alcançará o Brasil uma posiÇão de 
destaque, com possibilidades de atingir níveis que ne
nhuma outra nação pode almejar. 

Nossas possibilidades são por demais amplas, a tal 
- ponto de, nesse particular, justificar plenamente o jargão 

de "gigante adormecido", que se atribui popularmente 
a_o BrasiL 

Como se trata de um projeto de investimentos para 
obter resultados efetivos a partir de quatro a cinco anos, 
importa em esperar, da parte dos governantes, arrojo e 
desprendimento. 

Estes são os caminhos do Brasil, perdidos há tempos 
ou jamais encontrados. Verdade é que temos palmilhado 
trilhas estranhas- construi mos asfaltos e abandonamos 
ferrovias e rios navegáveis; erguemos usinas nucleares, 
c;iuando temos o maior potencialhidrelétrico do mundo. 
- Eu afirmaria, por final, que não há razão para compli
car, para sofisticar. A própria natureza reservou para o 
Bfasil um recanto edénico. Não temos terremotos, nem 
tufões, nem maremotos. O nosso tropicalismo é exubc-
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rante de vida, como se destinado para uma reserva final 
da humanidade. Tanto que foi dos últimos a ser revelado 
ao homem. 

ProjetemoS o nosso futuro em conformidade com a 
natureza que Deus nos confiou. A lição é simples. Nada 
mais a acrescentar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Concedo 
. '!-- p~lavra ao no.b~~,.S~nador Nelson. Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O rUjuS:té d-oS cálculos da aposentadoria, pela Previ
-dência Social, tem merecido candente çríticá da imprCn
Sa. ·em todo o Pai~, qüando. se sabe_ que os aposentados 
com três salários mínimos"ezU novembro de 1979 já per
deram- a Partir d<i.quele ano, mais de cento e cinqUenta 
mil cruzeiros, esclufdos os juros e a correção monetária 
no período. Isso porque a Previdência Social não vem 
reajustando as aposentadorias com assento nos critérios 
adotados para a politica salarial nos termos do art. 153 
do regulamento dos Beneficias desse órgão. 

A perda acumulada, em alguns casos, jã alcançou onze 
por cento, nos últimos quatro anos, provocando o se
guinte comentário do jornal Cidade de Santos, em 13 de 
abril: 

"Os reajustes dos salários e da aposentadoria são 
escalonados de acordo com as faixas de vencimen
tos, tomando-se como base o salário mínimo. Para 
o trabalhador que tem em maio a data base- mês 
em qué são reajustados os seus salários- antes de 
se definir o aumento a que terá direito, deve-se rea
justar o salário mínimo, que é corrigido no mesmo 
mês. Somente após essa correção, é que são estipu
ladas as faixas nas quais se enquadra o assalariado. 
Na Previdência, no entanto, isso não está acon.te
cendo: o escalonament~ é feito com base nos valores 
ántigos". 

Mostrando os efeitos maléficos dessa conduta, o jor
nal Santista mostra os prejuízos dos que ganham acima 
de _três salários mínimos. Quem ganhava, como aposen
tado, Cr$ 12.448,80 em 19801 estava na faixa dos três sa
lários mínimos com direito a um reajuste de cento e dez 
por cento. Mas a Previdência usou para cálculo o salário 
mínimo seis meses anterior, de pouco mais de metade, 
fazendo cOm que essse aposentado receba um percentual. 
de correção estimulado para os que estão acima dos sa
lários. O resultado é que, em maio de 1980, em vez de 
passar a receber uma pensão de Cr$ T1.6I 1,00, ele rece
beu l7 .474,00; ou seja, oito décimos por cento a menos. 
Até novembr.o do ano passado, essa perda se acumulou 
em 10,8 por cento, 

Falando sobre o mesmo problema, o "JORNAL DA 
TARDE": 

"A Previdência Social já sonegou, desde no~ 
vembro de 1979. oitocentos e cinqüenta bilhões de 
cruzeiros aos três e meio milhões de aposentados 
que recebem acima de dois salários mfnimós. A ad-.. 
vertência foi renovada pelo deputado Jorge Ue
qued, do Rio Grailde do Sul, que citou o montante 
corrigido até o último reajuste salarial deste mês, 
alertando que representa vinte por cento do orça
mento do INPS para este ano. 

Assim, a perda acumulada desse aposentado, a 
partir de novembro de 1978 até hoje, é de cento e 
cinqüenta mil cruzeiros, que, corrigidos, chegam a 
duzentos e cinqílenta mil. Sem contar a inflação a 
previdência deixou de pagar aos aposentados qui
nhentos bilhões até agora, calculou o Deputado". 

Sabe-se que esse percentual não está sendo aplicado ao 
reajuste das aposentadorias do INPS, uma vez que aPre-
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vidência não estã concedendo os efeitos cumulativoS da 
correção sobre os beneficias~ 

Configura-se, no caso, mais uma sangria no orçamen
to dos aposentados, que não têm condições para sUSten
tar a sobrevivência da família. 

Nos termos da lei, os cálculos dos beneficias da apo
sentadoria devem ser _feitos sob_re o salário mínimó--atua
tizado e nijci sobre os valores a,ntigos, mesmo que esia 
atuaHzação data do dia anteriox. 

Diante do exposto, Sr. Presidente, e atend-e~d~-a- re
querimento endereçado pela Câmara Municipal da Es
tância Balneária de São vicent_e, fazemos Uírt" apelo ao 
Ministro Hélio Beltrão, no sentido de que corrija essas 
distorções_ de ç_álc_ulo, que empobrecem ainda_ mais os 
aposentados pela Previdência Social. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)-:- COnCedo_ 
3. palavra ao nobre Senador Jutªhy _ _Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro
nuncia o seguinle discurso.):- .Sr_. _Pr~idente, Srs. Sena~ 
dores: 

Fazer o seu sucessor parece ser aspiração de t_odº go
vernante e_ é atitude, até certo ponto, justificável e com~ 
preensível. 

Nos regimes monárquicos o ideal se concretiza de ma
neira natural e biológica e nãQ____representa grandes es
forços para o sucedido .a quem compete apenas engen-
drar o primogênito. --

Nas Repúblicas Representativas a coisa é menos sim-
ples e demanda ãrduas ponderações, inúmeros acordos e 
o desenrolar de toda uma atividade política. 

Apesar do trabalho e . .dos _artitlcios que requer, a· Se
gunda modalidade_ parece mais gratifiCante. 

A atividade administrativa muitas vezes clama por 
continuidade. 

Logicamente, a continuidade nem sempre ~ um bem 
em si mesmo e nãõ se pode desc_onhecer o_s méritos, qüe 
surgem da alternância do poder, quando feita de mant::i
ra consciente e refletida. 

O continuísmo nõrmalniente é -um ffiãl ~ s~~tado. 
Nos países em que o comparecimento às urnas é mais 

solicitado e o entusiasmo político mais compreensível é 
prãtica comum ver-se a vontade de alternância produzir 
resultados positivos. 

Imperativas razões de ordem polltica também falam 
em prol da continUidade, no momento atual. 

Mas de uma continuidade mais dinâmiCa, viz que-se 
trata da continuidade da abertura democráticã -tão bem 
iniciada pelo atual mandatário da Nação, e não de conti
nuismo. 

O sucessor deverá ser urn político ·dotado de muitas 
qualidades. Pois queremos que ele garanta a credibilida
de do Brasil perante as demaís Nações e tenha a_ con
fiança da sociedade brasileira, em todos os seus segme~
tos. Desejamos que encontre, nas ForçaS Armadas, o 
respaldo necessário pai-a fazer o·Brasil prosseguir no seu 
objetivo de ordem, sem movimentos internos de subver
são ·e manifestações anti~sociais_,- Exigimos que garanta 
as nossas prerrogativas, tanto quanto as liberdade_s e o$ 
direitos individuais. E que, sobretudo, seja Capaz de diri
gir o País durante um período crítico que, certame-nte~ 
ainda produzirá efeitos adversos por alguns anos. 

E embora não sendo muito vantajosa a sucessão que 
se abrirá, pois serã a de um P.aís deficitário, bem perto da 
insolvência, não faltam brasileiros desejosos de_ concor
rer ao posto máximo e ávidos de rec_eber com as honras e 
beneffcios, todos os ónus, compromissos, problemas e 
déficits, por se acreditarem capazes de governar o barco 
em mar tempestuoso. 

Eis por que a decisão é grave e a escolha difícil. 
Mas, aqui como alhures, amar é escolher, e escolher é 

excluir. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

A indi~ação do sucessor pressupõe a escolha de um e, 
conseqileniemenl:e, a exclusão de_ todos oS outros. E-são 
muitos aqueles que reivindicain o direito de dirigir oBra-
sil. -

Não será fácil escolher com imparcialidade, ainda que 
_seja apenas entre oS correligionários do Presidente, onde 
certamente existem bons brasileiros, que se saberri bÕris 
políticos. · 
_ b que a neCessária escolha de um sucess_or é um ato 
grave, eminente~ente políticO;-'de r-ePercUsSOes- ilCin&CI 
termo, num futuro cheio de incertezas. Deman,da habili
dade e clarividê.ncia, raciocínio ~imparcialidade, ponde
ração e coragem, e uma maior participação da socieda~ 
de. 

E as dificuldades do ato fazem-nos relembrar ~:~m arti-_ 
go do Professor Vicente Barreto, onde ele se perguntava 
se a política é uma arte, voltada para o fazer e, portanto, 
sem compromisso com a ação ou, ao contrário, uma ati
Vidade comprometida com o homem e com os valores 
rilorais que orietifam o agir. 

E pondera v a ele: 

"'Desde que se considere a política uma- fõfma -de 
fazer - caracterísüca da obra de arte- as discus
sões sobre os princípios éticos perdem o sentido, 
pois o objetivo do artista é a obra bem feita. _Deste 
modo, considerada a política uma arte, justifica-se 
por si mesma: é o terreno do acordo pelo acordo, da 
barganha pela ~arganha, do poder pelo poder. A 
boa política: é aquela que se destina a mS.iitii 0- po
de_i e Sua finalidade _é nela_p~rm~n~cer a qualq~er 
preço. 

Mas a Nação eficontra~se cansada precisamente 
-,-- desse entendimento da_ atividade política: DepoiS de 

tantos anos de autoritarismo, a Socíedade percebe 
que a atividade política destiria-se a um firii;que se 
encontra f01:a dela mes~a. Procura (ou d~veria pro
curar) realizar na História os valores e ídeaíS que se 

--materializam no_bem ~omum. Neste sentido, a potí-
-tiCã é "uni-a atividade eminentemente ·enca, cúj~ 'su-
cesso não se encontra na- artimanha bem montada, 
nem se realiza na deiTOiã d6 opositor, rrias na corise
cução de valores, que se utilizam dos- recursos do 
poder para tornarem~se reais. Os .. princípios-étícos" 
constituem, assim, parte integrante -e esseitcial da: 
~tiVi~ade g~v~amenta['' 

Srs. Senadores, não esperamos do Presidente Figueire
do_a atitude do artista político, que escolhe sem preocu
pações éticas. 

E pofqúe saOemos desejoso de ter para o seu sucessor, 
não só o ina_i_spensãvel respaldo partidário, como o 
apoio da opinião PõlítiC:i --nacional, esperamos ·que ele 
queira conhecer o pensamento de seus companheiros de 
partido e dos diversos se_gmentos, que compõe a Socieda
·de. 

b evidente que o futuro candidato do PDS não deve 
representar apenas a VQntade de uma eventual maiória 
partidária. 

A grave crise, que enfrentamos, parece sugerir que o 
noSsO favorito deva, também merecer a confiança e o res
peito das vãrias camadas sociais, inclusive dos partidos 
de oposição. 

Ao no$ referirmos às oposições não estamos _reivindi
cando a procura de um consenso inter-partidário para 
escolha do sucessor. 

Se o PDS ainda é partido ma]Oriiário no Colégio Elei
toral tem meios de eleger o seu candida~O. sêm renunciar 
ao direito de tirã-lo dos quadros do partido do Governo. 

Contudo, o -bom senso nos diz que o indicado deverá 
dar-nos a todos a esperança de que teremos à frente da 

~ Nação alguém que complemente a nossa construção de
mocrátiça e garanta a total institucionalização doj)a_is. 
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O Presidente e o PDS só terão a ganhar se escolherem 
Um hoffiem capaz de catalizar a simpatia das diversas ca
ffiadas e partidos. Em torno dele será mais fácil reunir-se 
para a tarefa de recOristrução nacional, que exigirá o tra~ 
balho e a contiança de todos, independentemente da fi
liação política de cada um. 

Era o que tin~a ã dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!) 

()SR PRESIDENTE (Benedito· Ferreira)- Concedo 
3 pãtiVTa ao nobre Senador Gastão Mílllet-. 

-0 SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Pronun
Cia O seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com o desenvolvi~ento de Mato Grosso, em todas as 
macro e micro-regiões, surgiram cidades que represen
tam a sede daS r_eferid_as regiões. Trata-s_e, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o caso de Mirassol D'Oeste, cidade pólo 
da área intitulada: "Grande Cáceres"; 

Essa ,cidade representa um grande centro de produção 
agrícola e de outras atividades úteis das comunidades da 
redondeza._Sã_Q_aproximadamente, duzentos mil habi
tantes~ No e'ntanto, Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, ali 
não hã uma Agência do INPS. O Instituto só se faz pre
sente através das contribuições a serem pagas, mas, não 
existe- Coritni-partida, isto é, o INPS, não dá nenhuma 
ãjuâa ao~fContiíbuíntes, a não ser que o mesmo viaje oi
tenta quilómetros, no mínimo, para chegar a Câceres, 
onde jã se instalou uma Agência do INPS. São no míni
mo;como disse, oitenta quilómetros de estradas não pa
vimentadas. 

Nota-s_e, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a região 
carece-da presença -do INPS,~ a fim de facilitar a vida do 
contribuinte. 

O que se deseja é a instalação de uma Agência, do refe
rido Instituto, em Mirassol D'Oeste o que representará 
uma cooperação muito grande para a tranqUilidade da~ 
quela laboriosa população. 
- --G-E>ep-ut--ado Esta6us1-Sam-ue-l-Grave,--tí}3-iG-o- -rsp-r~sen~ 
tante daquela área e especificamente de Mirassot. cidade 
da qual foi Prefeito, justifica ·com -propriedade a aspi
ração daquela comunidade. 

Leio para que se anexe ao meu pronunciamento o que 
afirma o Deputado Samuel Greve. 

Justificação 

A região de Mirassol D'Oeste, tem desenvolvido 
nos últimos anos a passos largos, graças à migração 
de pessoas vindas de vãrios Estados brasileiros. Ele
vada à categoria de Comarca, tem sob sua juris
dição os Municípios de Quatro Marcos, Araputan
ga, Jaurú e Pontes e Lacerda, com uma população 
aproximada de 200,000 habitantes. 

Sabemos que o problema maior dos brasileiros, é 
··com: referência à saúde, pois sem ela não podemos 

dispor de esforç-o- físico e intelectual para o trabalho 
cotidiano. A região de Mirassol D'Oeste ainda não 
conta com uma agência do INPS para atendimento 
aos contribuintes deste Instituto e quando necessi
tam de algum benefício, têm obrigatoriamente que 
recorrer à Agência mais próxima que está a 80 qui
lómetros, o_u seja, na cidade de Cáceres, fazendo 
com que os contribuintes percam tempo, sem contar 
o dinheiro gasto com viagens e demais despesas. 

Salientamos ainda, que muitos contribuintes do 
INPS deixam de pagar suas contribuições, por não 
cont:!r a região com uma agência para atendimento, 
tornando assim oneroso aos bolsos daqueles que 
vieram pilrticipar do desenvolvimento deste rico Es
tado. Mato Grosso em função do progresso, teve a 
formação de novas regiões e elas necessitam desse 
beneficio, já considerada_ necessidade primária à 
vi~a da população. 
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Ante o exposto e considerando a viabilidade ~-o 
pedido, peço aos nobres pares a unaniffiidade da 
pretensão. 

Sala das Sessões~ agosto de 1983. 

Deputado Samuel Greve 
Faço, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aoS!. 

Ministro da Previdência Social, aos dirigentes di:d'NPS 
de forma especial, para qUe determinem estudos -Concre~ 
tos, visando a implantação de uma Agência do INPS';" em 
Mirassol D'Oeste, em Mato Grosso. --

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Promin-

A matéria suscitou a realização de um Seminário, no 
Auditório da Federação do Comércio do Estado de São 
Pau"Jo, em 12 de maio de 1983, do qual tomei conheci
mento, através de nímia gentileza do jornalista Mauro 
Salles, que me enviou esse documento de categoria ex
cepcional. 

Este simpósio sobre a Reforma Tributária, teve como 
expositor o Ministro da fazend?,_Ern_ane _Galvêas,_e, 
como debatedores, _ além dos Assessores do l\{jnistro _ 
Mailson NÓ breia, Secretário-Geral do Ministério da Fa-

--zenda, e Fr~ncisco Oswaldo Neves Dornelles, Secretário 
da Receita Federal; o Senador Virgílio Távora; o Depu
tado Federal Herbert Levy; os Secretáríos da Fazenda 
do Estado de São Paulo, João Sayad; de Santa Catarina, 
ArnO Nery Batschauer; de Pernambuco, Luiz Otávio de 
Mello Cavalcanti; o Presidente da Federação do Comêr-

cia o seguinte discurso.)...:.._ Sr. Presidente," SrS. Senad'?_:'~·- cio de_.~ão Pali16, José Papa Júnior, o Diretot·Presidente 
da AssÕciação Brasileira de Direito Fínanceiro, Gilberto -res: 

Ocupo a atenção desta Casa para colocar à co·nside· 
ração dos nobres pares e da Nação problema que consi-
dero da maior importância e de toda urgência. -

Refiro-me ao complexo problema da distribuição de 
rendas entre os diversos níveis do POder Público. 

Não há como negar que o~utras preocupações, na hora 
presente, povoam o espírito dos responsáveis pelos desti
nos da Nação brasileira. dentre os quais se destaca agra
ve situação da Região N ardeste. 

Um terça da população do País-- quarenta milhões 
de brasileiros- está sendo duramente atingido pela ca
lamidade de urna seca que já dura cinco anos. Vinte __ ~ 
cinco milhões de flagelados e desempregados estão con
denados à morte lenta pela fome, pela sede e pelas 
doenças que decorrem de um estado crônico de desnu
trição ou inadequado regime alimentar. 

A solução do desafio do Nordeste não se encontrará 
jamais através de medidas paliativas ou paternalistas. Na 
hora da crise, valem todos os auxílios e ninguém, em sã 
consciência, poderá deíxar di _Solicitá-los ou fazer ob
jeção ao seu encaminhamento às populações e regiões 
atingidas. 

Ainda agora, a Rede Globo de Televisão acaba de_rea
lizar uma promoção, com a decisiva participação dá Le
gião Brasileira de- Assistência, -que mobilizou todo o 
povo brasileiro, num grande movimento de ajuda ao_ 
Nordeste. Gestos como eSte, cOntudo, de tão alta nobre
za, precisam ser completãdos -cOm medidas estruturais, 
que assegurem ao NordeSte as condições indispensáveis 
ao seu auto-desenvolvimento económico- e social. 

Assim como o problema do Nordeste, outros de igual 
monta poderiam aqui ser colocados. Desejo, no entanto, 
como aludi ao início dessas palavras, fixar-me na ques~ · 
tào da discriminação de rendas. 

Todo o Brasil, a uma só voz,. clama pela Reforma Tri
butária, capaz de estabelecer justiça na distribuição das 
rendas públicas, entre a-União, os Estados e osl'Yfünicí
pios. 

- de U!hôa Canto e o Prefeito da Cidade de Salvador, ~a-
noel Figueiredo Castro. 

Participaram, ainda, os representantes da entidade 
que promoveram o Simpósio, Luiz Salles e Said Farhat. 

Sobre a matéria, jã tive oportunidade de proferir di~ 
v_ersos disCursos, alertando esta Casa e a Nação, além de 
apelar para o Governo Federal no sentido de se encon
trar uma fórmula que possibilite, simultaneamente: 

a) a modernização e otimização do nosso sistema tri
butário; 

b) a redução da carga tributária, que asfixia os assa
lariados da classe mêdia, as micro, as pequenas e médias 

-empresas, no roteiro de uma melhor adequação dos tri
butos às características das nossas realidades geodemo
gráfícit. e económica, tais como evidenciadas pelas· dispa
rid~des_regionais de emprego, renda e produtiVídade
em síntese, a subordinação do sistema tributário às dire

- rrizes da justiça social, eliminan~o-se; em definitivo, a 
voracidade fiscal. - -

c) finalmente uma melhor descentralização e redis
_tribuição dos encargos e responsabilidades de Governo e 
Admiriistração, em todos oS níveis_; União, Estado e 
Municípios- sem o que a Reforma Tributária correrá o 
perigo de se transforll!:ar num elenco de abstrações jurí~ 
dicas. 

Atendidas_ estas premissas básicas, o SiStema Tribu
táriO emergirá corno um dos ·instrUmentoS-deCisivos
talvez o mais poderoso - na retomada do desenvolvi
mento nacional auto-sustentado, na elirriinação dos fato
res responsáveis pela recessão, pela hiperfriflação e pelas 
ameaças à integração nacional. 

Não hâ mais-terilj:ió a perder. Chegou, com a hora da 
verdade, o imperativo da ação, à altura dos desafios 
emergentes. 

De fato, como asseveram as pessoas mais esclarecidas 
e respOnsáveis, _o ~bjetivo-sintese de todas as políticas 
deve Cofi\iúgir para o estuário do imediato atendimento 
das neceSsidades vitais de atimentaçã.-o;-saú-de;--educaçã-o, 
habitação, emprego, ao nível do_ desenvolvimento comu-

_Quinta-feira 22 4247 

nitário - homens, mulheres e crianças - ou seja, o 
bem-estar para todos. 

Seria ingenuidade minimizar as dimensões dos perigos 
que nos ameaçam, 

Atingimos, infelizmente, o patamar de uma situacão
limite, cujas sombrias perspectivas aí estão, exigindo so
luções dimensionadas em função dos impasses e dilemas 
conjunturais. 

Nesse qua~ro ameaçador, as respostas aos desafios se 
devem caracterizar, acima de tudo, pelo primado do hu
mano e do sodal. 

Sr. Presidente, solicito seja incorporado, a este meu 
pronunciamento, o folheto anexo, referente ao Semi
náriO- sobre a "Reforma Tributária no Contexto da 
Abertura Política e do Fortalecimento da Federação", 
iealizado no Auditório da Federação do Comércio_ do 
Estado de São Paulo, em 12 de maio de 1983. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

O conteúdo deste folheto representa a transcrição do 
Seminário sobre Reforma Tributãria no Contexto da 
Abertura Política'e do Fortalecimento da Federação, 
promovido pelo Conselho Consultivo e Diretoria da 
Salles/Inter·Ame:ricana de Publicidade S.A. 

EXPOSITOR: 
Ministro da Fazenda 

Ernane Galvêas 
DEBATEDORES: 

Dr. João Sayad 
Secretdrio dos Negócios da Fazenda 

do Estado de São Paulo 
Dr. Manoel Fígueirédo Castro 
Prefeito da Cidade de Salvador 

Dr. Herbert Levy 
Deputado Federal 

Dr. Gilberto de Ulhoa Canto 
Diretor-Presiden(e __ da Associação 
Braslleir_a de Direito Financeiro 

Dr. Arno Nery Batschauer 
Secretário da Fazenda 

do Estado de Santa Catarina 
Dr. José Papa Júnior 

Presidente da Federação do Comércio 
do· Estado de São Paulo 

Dr. Luiz OtávTo de Melo Cavalcanti 
Secretário da Fazenda 

do Estado de Pernambuco 
Senador Virgílio Távora 
ex~Go\lernador do Ceará 

ASSESSORES DO 
MINISTRO ERNANE GALVEAS: 

Dr. Mailson Nõbrega 
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda 
Dr. Fraridsco -OsWaldONeVeS-Pornelles 

Secretário da Receita Federal 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 
NO CONTEXTO DA 

ABERTURA POLITICA 
EDOFORTALEC~ENTO 

DA FEDERAÇÃO 
Seminário realizado no auditório da 

Federaça"o do Comércio do Estado de sa·o Paulo. 

em 12 de maio de 1983. 

---------------------OSDESTAQUES------------------~w 

Durante o simpósio, que dâ prosseguimento ao 
Ciclo de Debates promovido pela Salles/Inter
Ar.tericana de Publicidade, algumas idéias e 
sugestões apresentadas pelo expositor e pelos 
debatedores merecem ser destacadas: 

•• ... cn"a.r um fundo de exportação. cóm recursos 
do Imposto de Importação, da área dG União e 
com o ICM cobrado pelos Estados ... (e) distribuir 
esse fundo em direção dos Estados mais preju
dicados pelo esforço de exportação·~ (Ministro 
Emane Galvêas) 

''A eliminação do ISS pela sua fusão com o 
ICM ... " (Ministro Ernane Galvêas) 

u... a isenção ou eliminação do _I CM· sobre ali
mentos e sobre as operações interestaduaiS, a 
modificaçã•> --na estrutura ·da arrecadação entre 
Estados e Estado e Município ... , seria idéia das 
mats audaciosas. uma verdadeira revolução 
tributárta, que. ,tememos. não seja possível de ser
realizada··. (Ministro Emane Galvêas) 

... rar.sferir parte do IPI para os Estados, asso
ciando a arrecadação de certos productos ao 
!CM ... " (Ministro Emane Galvêas) 

"Há um elevado grau de endividamento na 
União. nos Estados e em certos Municlpiosu. 
(Ministro Emane Galvêas) 

.. {É) dificil discutir reforma tributária e equülade 
!EScal sem que a1ztes se resolvam problemas como 
a dívida do setor público. '' (Ministro Emane 
Galvêas) 

"As pessoas jurídicas são in.uito mais tributadas 
que as pessoas/isicas". (Ministro ErnaneGalvêas) 

"Niio podemos pensar em uma reforma tributária 
que venha diminuir os v~lumes financeiros dis
ponlveis para o Estado" (Dr. Joio Sayad, 
5ecretário doo Negócios da Fazenda do Estado de 
S. Paulo) 

".a a o objetivo/inanceiro não é o fna_is importante, 
mas. sim. a redistribuição da carga rributárí'a, 
conseguindo-se uma parcela maior para os 
Estadbs mais pobres". (Dr. João Sayad, Secre· 
ü.riO d.,.- Negócios da Fazenda do Estado de S. 
Paalo) 

" ..• temos que encontrar uma forma pela qual a 
redistribuição da receita seja feita a nível tanto do 
poder público Estadual como Municipal". (Dr. 
Manoel F. Castro, Prefeito de Salvador) 

" ... a realidade é que a União não pode abrir mão 
das rendas". (Deputado Herbert Levy) 

~·Mesmo que se aumente a carga tributária com a 
criação de novas figuras de tributos, isso não 
acrescentaria nada para alguns Estados". (Dr. 
Gilberto Ulhoa Canto) 

Setembro de 1983. 
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':A Taxação de ganhos de capital e o fim da 
isenção do Imposto de Rende sobre aplicações 
financeiras deveriam receber prioridade na análise 
da reforma tributária". (Dr. Joio Sayad, 
Secretário dos Negócios da Fazenda do Estado de 
S. Paulo) 

"A reforma tributária de 1965. que buscava 
reduzir disparidades regionais. não alcançou os 
resultados desejados". (Dr. Manoel F. Castro, 
Prefeito de Salvador) 

"O contri'buinte é um só. Não existe um con· 
tribuinte especiaiizad~ em pagar tributos à União. 
outros aos Estados e, outros ainda. aos lY.tuni
cípios ··. (Dr. Gilberto Ulhoa Canto) 

"Nenhuma reforma tributária é capaz de resolver 
o problema financeiroo de um Estad,o que nii<• 
agiliza suas posições financeiraS H. (Arno 
Batschaper, Secretário da Fazenda de Santa 
Catarina) 

·· ... a superação dos desnfveis regionais é muito 
menos a da descentralização da competência 
tributária e muito mais a da descentralização do 
gasto público". (Luiz Otávio de Melo Cavalcanti, 
Secretário da Fazenda de Pernambuco) 

"Uma pergunta que deve ser feita: a sociedade 
brasileira suporta mais impostos?" (Senador 
Virgílio Távora) 
"... a primeira providência é elevarmos a trans· 
/erência de recursos da União para os Estados e 
Municípios mais pobres". (Senador Virgílio 
Távora) 
"A inflação é o pior tributo que estamos usando 
no Brasil. Podemos pensar em novos impostos 
desde que se_iamos capazes de reduzir a inflação", 
(Jornalista Robert Appy) 

..A grande reforma no sistema tributário brasi· 
leiro seria a mudança da ênfase dos impostos 
indiretos, que atingem a todos, para os diretos, 
que atingem mais os que podem pagar mais". 
(Dr. Said Farbat) 

"... compartilho totalmente com a tese do Prof, 
Sayad, quando ele se coloca em posição anta
gónica a V. Exa., no sentido de descentralizar o 
problema da ordem tributária. fundamento 
primeiro de uma sociedade livre ... Por que não 
arriscarmos desta vez e nos dividirmos em regiões 
geo·econômicas e políticas e darmos a liberdade a 
cada Estado de Legislar?'' (José Papa Ir.) 

REFORMA TRIBUTÁRIA 
----------------------O DEBATE----------------------

~A'J> FARHAT 

.. Bom dia. senhoras e senhores. Bom dia. Ministro 
Emâne Gah'êaS. Srs. Conselheiros· e participantes deste 
Seminário. 

A idéia de discutirmos a quest~o da reforma tributária 
sob a orienbtçào e a pala,·ra do meu querido amigo. ilustre 
Ministro Emane Galvêas. surgiu numa das últimas reuniões 
do Conselho Consultivo da SaÚes/Inter-Americana de 
Publicidade. que julgou ser esse um assunto de interesse do 
momento. Tão do momento que. no dia de hoje. há notícia 
de que prefeitos do interior de .São Paulo. reunidos em Rio 
Caro. apresentaram algumas rropostas concretas de 
projeto de reforma tributária. 

Na ftrdadr. hi que distinguir a reforma tributária - a 
teforma do sistema tributário, a incidência dos lmpoat~ a 
•turez.a dos Impostos, se sio õirctos ou se sio fndireto. -
de pro•fdêaclas simplnmente administrativa. como seja a 
-'-çio dos ........,. ... ...,adados, priodpalmoate pelo 
Gntmo Fed<ral. 

Muitas autoridades têm discutido o assunto procurando 
enfocar mudança,; mais ou menos substanciais na distri
buiçAo dos fundos de participação através dos quais o 
Governo Federal repassa recursos. 

~taria de poder dar a palavra a todos os que estão aqui 
presentes. Como isso não será possívd. vou explicar como 
funcionam os nossos Seminários • 

IniCiilmerlte. dãreil! palavra ao M~is_tro_ Ernán~ Galvê.::~.s 
e em seguida. aos debatedores especialmente convidados. a 
Saber: o Senador Virgllio Távora. antigo Governador do 
Estado do Ceará. e que está à minha esquerda; Dr. João 
Sayad. Secretário de Estado da Fazenda do Estado de São 
Paulo: Dr. Arno Nery Batschauer. Secretário da Fazenda do 
Estado de Santa Catarina~ Dr. Manoel Figueiredo Castro. 
Prefeito de. Salvador; Prof. Gilberto Ulhoa Canto. espe· 
cialista no assunto rcfonna tnõutária. que está aqui coitos· 
co. - boje. às vésperas da Jornada Latmo· Americana de 
Reforma Tributária. que ele está organizando com tanto 
brilho; Dr. Luiz Otávio de Melo Cavalcanti. Sa-retário da 
Fazenda do Estado de Pernambuco e. por último. mas não 
menos importante. o dono desta Casa. que noS cedeu este 
belíssimo auditôrio. Dr. José PaPa Júnior. que está aqui em 
carâtcr pess:oal. embora ache a pessoa dele inseparável de 
certas funções que exerce na vida pública. 

Em seguida. a palavra será franqueada aos participantes 
do Seminário que quiserem discutir. interpelar. perguntu. 
pedir escl~recimentos. sej~ ao_ Ministro. seja aos seus 
assessores que com ele vieram. Dr. Mailson Nóbrega. 
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Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. Dr. Francisco 
Dornelles. Secretário' da Receita federal. 

Em principio. não há limite de tempo para o Ministro. 
para os dcbatedores. para quem quiser interpelá-los. enfim. 
para os debates. 

O Seminário é conduzido com borit humor e vamos 
procurar fazer o mínimo possível de interrupções. Só 
intenirei u.os debates no caso de necessidade absoluta. 

Aui:cs de passar a palavra ao Ministro. gostaria ~citar a 
preseaça. entre nós. do Deputado Federal Herbert Levy, 
que C utn político doublé empresário. ou empresário doublé. 
político - não se sabe. porque essas duas funções ete as 
vem exercendo com brilhantismo. há muitos anos. Velho 
companheiro meu. da antiga União Democratica Nacional. 
que é uma espécie de cachaça: quando nos marca. nunca 
nos deixa para o resto da vida. 

No Parlamento e na: atividade privada. é um homem que 
tem merecido o nosso respeito. a nossa atenção e que nos 
honrou com a sua presença aqui hoje. 

Por:tanto. renovando. os. m~us agradecimentos à presença 
de todos aqui. quero passar a palavra ao Ministro Emane 
Galvêas para a sua exposição. •• 

(Pahnusl 

MINISTRO ERNANE GALttAS 

""'Muito obrigado. meu estimado amigo Said Farhat. 
Já tive oportunidade de dizer a você e ao Mauro Salles da 

sl.tisfação com que aceitei seu convite para vir. hoie. à 
Federação do Comércio de São Paulo. esta Ça~- tão galhar· 
damente presidida pelo nosso estimado amigo José_ Papa 
Júnior. E mais -do que isso. do_ que essa satisfação. tenho a 
honra de discutir problema tão importante como o da 
arrecadação. e da politica fiscal. da reforma tributária, com 
pessoas que hoje têm a responsabilidade de dirigir a 
administração fazendária de São Paulo. como o Dr. João 
SayaQ; de Santa Catarina~ Cóiti.OOâr:-Arno Batschauer; de 
Pernambuco. Dr. Cavalcanti; ou da ddade _ck: _Salvador. 
como o Prefeito Castro; e -esse veterano adminiStrador e 
politico. que é o nosso Senador Virgtlio Távo1::a. que co· 
nhece os meandros dessa matéria: com mais profundidade 
do que todos nõs. não só porque o diabo é SabidÔ porque é 
velho. mas porque. realmente. atravessou durante algumas 
décadas essa experiência imPortante que se realizou no 
Brasil antes e depois da reforma tributária de 1965. 

Antes de 1965 não havia integraÇão 
do sistema tributário naCiOnal. 

Havia um siStema federal, um estadual 
e um municipal. que atuavam com autonoinia 

na criação e alteração de impOstos e taxas. 
gerando exagerada proliferação ... 

Quero dizer. tambem. que eu considero essa troca de 
idéias e de experiências: nesta reunião de hoje como parte do 
trabalho que vimos realizando no Ministério da Fazenda e 
pelo Brasil todo para discutir a reforma tributária. 
Coriteçaram a Chegar ao Ministêrio da Fazenda. de longa 
data. sugestões e pressões no sentido de operar-se no Brasil 
uma reforma tributária. A princípio. nós descartamos essa 
idéia: não há nec:es..<;idade de operar· se no Brasil uina refor· 
ma tributária. 

A reforma de 1965. que foi uma "erdadeira teYolução nos 
md:odos tributirios c de administração fazendária no 
Brasil. ainda aie foi completada. emhor.a tenha produzido 
ne<>sc período resultado-. importantes e tenha servido aos 
pnlpósitos e aos objetivos para que foi desenhada desde o 
início: não havia. ainda. demonstrado a exaustão desses 
objetivos ou desses propósitos e. portarito. a -primeira 

indagação é se cabia ou não uma reforma tributária no 
Brasil. 

Para di'õCUtir o tema. e para ensejar os debates. valeria a 
pena fazer um ligeiro retrospecto da. situação antes da 
reforma. falar um pouco sobre a reforma ou o que se tem 
imaginado em termos dessas modificações discutidas 
atualmente. 

Antes de 1965. na verdade. nos tinhanios três sistemas 
tributários. Não havia uma integração do sistema tributário 
nacional. H avia. sim. um sistema federal. um estadual e um 
municipal. com-autOnomia e H6erdade para a criação. não 
só de impostos. como alteração nos impostos. já criados. e a 
.::riação de ta:rr;as especificas- ca-mpo nci quar a proliferação 
foi das mais abuudantes. Havia Estados com mais de 30 
taxas. o que era tambem um exemplo do que se procurava 
seguir. em matéria de taxas específiCas. na área da Uniã·o. 
O que se observava:. através desse processo. deSses sistemas 
não integrados.. era um conflito permanente entre as três 
e.•deras do Governo. 

Havia uma conida para aumento de impostos que vinha 
se acelerando e agravando com tremendos danos para a 
economia nacional. 

O Imposto de Vendils e Con"Sígnações. cobrado em cas
cata. na medida em que foi se aprofundando e aumentando 
a área de sua incidência. Pa.'isou a criar· dois impedimentos 
importantes:· o comércio intei-ilo viu-se" desestimulado pelo 
peso da tributação entre os Estados; dentro dos próprios 
Estados. desfiguraram-se as economias de escala e a 
especialização dentro das indú~trias. ·-na medida. em q).le a 
p;:tssagem do produto de uma firma par.t outra recehia a 
tributação cm cascata. 

Exemplo típico. e que se_ mencionava à época da discus
são da reforma tributária. era o da indústria automobilís
tica. Sendo por aatureza un1a indUstria niontadora. à qual 
devem ser acoplados milhares de pequenos empresários ou 
de- pequenas indUstrias. ent..-ontrava uma barreira çuase 
intransponível. na medida em que ·a passagem do produto 
de uma firma. para outr..1. dentro da indústria. era sobre· 
carregada com o mesmo nível de tributação_ em cascata. 

Os ~feitos do IVC sobre os setores ~ indUstrias, e os 
efeitoe sobre u tnnsferêndas interestaduais~ marcavam um 
ponto de a&.olata ~dade para a reforma do sistema. 

Mas havia mais: colocado tiimbém em termos de 
e~portação. ha"ia mna di.,ton;aQ do ponto·de-\'ista de uma 
politica naciorial. pela impossibilidade de. a União exercer 
uma orientação 011 uma_ diretriz única no País. com relação 
aos incenti-vos ou i ausêa:cia de restrições às importações. 

Ainda m.ai<;: dentro desse mesmo sistema. por e'isas 
mesmas distorções e conflitos. por essa falta de integração 
do sistema tribu~ário. nós começamos. a vCr um desregra· 
mento num dos objetivos importa.Dtes realizados ou dese
nhados para a política econômica. que era a !idução das 
disparidades de rendas regionais. O sistema. ao invés de 
benefJ.ciar a integração nacional. pela redução das dispa· 
ridades regionais. agravava essas disparidades. na medida 
em que a distribuição e a redistribuiçào de certos tributos se 
razia única e exclusivamente em função da arrecadação 
local. 

E mais do que isso: completando esse quadro de iden
tiflCação do sistema antigo. citaria o grande problema da 
guerra fiscal. A partir de um determinado momentO. em 
~ue o Brasil. entra em uma fase rápida de programa de 
de'\envolvimento econômico. em meado. da década de 50, 
01 Estados lntensificJUn • guel'l'& (j~ e começam realrnen· 
te. até contra seus próprios interesses futuros. mas com o 
propósito de auferir ganhos imediatos. a atrair indústrias ou 
procurar conceder estímulos. incentivos e subsídios na área 
fiscal. para a localização de novoS empreendimentos no seu 
território político. 

Essa verdadeira guerra fiscal também foi cm dos pontos 
importantes considerados pela Comissão que trabalhou na 
reforma tributária. somando aos outros. elementos mais um 
elenco de aspectos negativos ~ sistema antúior que. 
praticamente, havia esgotado suas possibilidades. 

Setembro de 19&3 
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Quando chegamos a 1965. já levantadas todas as dificul
da~ e as distorções do processo anterior - a falta de 
integração do sistema. as dificuldades de integração 
industrial e interestadual. os problemas_ das disparidades 
regionais e o problema da guerra fiscal - davam romo 
praticamente encerrada aquela primeira experiência. que 
exâuria todas as suas possibilidades. · 

Convocou~se. então. uma Comissão de Juristas e técnicos 
para trabalh~r sobre os dados e as informações que haviam 
sido levantadas. A partir dese momento. c..."'meça-se .a 
preparar a reforma tributária de 1965. que se inicia com- a 
Emenda Constitucional n. 0 18. e depois se consolida com a 
Lei 5.172. de 1966. que veio a ter características de lei 
complementar. como Código Tributário N&..ional. 

A primeira coisa que p-roc-urou -essa· ComissãO -de Juristas 
e de técnicos foi deternlinar a natureza e a quantidade 
diferenciada de impostos existentes no Brasil. Havia uma 
tese de proliferação dos impostos por setores. por a~ivi
dades. por objetivos. e a Comissão deliberou. praticamente. 
nio tocar nas estruturas dos impostos. E vamos ver que o 
lrnposto de Renda permaneceu Imposto de Renda; o IPI 
permaneceu IPI. embora se chamasse.Imposto de Consumo; 
o 1~. que era o Imposto de Ve!!das e Consignações: foi 
aquele sobre o qual recaiu a maior Parte da reforma. O 
Imposto do Selo transfonnou-se em IOF: o (mposto de 
Exportação, que era dos Estados. passou para a Federação. 
E ai vamos ver o .Imposto Territorial RUral; o Imposto de 
Indústrias e Profissões passa a ser Imposto sobre Serviços; o 
Imposto Predial e Territorial Urbano continua; os impostos 
únicos de energia elétrica. miilerais -e combustiv~is já 
existiram e continuaram. assim como o imposto de transmis
slo. só que este passa dos Municípios pat-a os Estados. e 
deixa de incidir sobre todos os v;:a.lores para incidir a:pen:is 
sobre os dos bens imóveiS. 

A Comissão manteve essa esuutura dos impostos com as 
modificações feitas do ponto-de-Vista dci disciplina e da 
integração e dÕ- alcance de-Cada- uma. baseando. fundamen
talmente. a reforma na transfonnação do IVC em lCM. 

Pennaneceram também algumas taxas que existiam. 
como as de renovação da Marinha Mercante. a de melhoria 
dos portos. a taxa rodoviária. Também permanecem as 
taxas do café e a do IAA. Mas eStas s3o Cotas de contri
buição - menos do que taxas. do que um imposto. do que 
um tributo. 

---A reforma tributária 
procurou sair da concepção 

jurídica e estruturar 
uma polltica fiscaL 

A reforma tributária. na verdade. procurou dar uma 
concepção di(erente. sair da concepção juridica que pre
valecia anteriormente a 1965 e estruturar o sistema para que 
se re.almente pudesse postular no Pais uma politica fiscal e 
dar consistência econômica ao sistema tribUtário. 

, bso foi feito. buscando fazer do sistema tributário na
cional um sistema integrado. em que houvesse harmonia de 
int~ entre a União. os Estados-e os MunicíPios. Pro
curando utilizru:. !i política fiscal. o sistema tributário como 
elente~~to importante de função redistributiva •. ou seja. 
-procurando transferir recursos de uma região para outra. 
corn o sentido de diminuir. reduzir as disparidades re· 
gioaais. que todos sabemos são urna característica impor
tante a ser corrigida no País. 

PniCuroU-Se. taMbém. eliminar as razões· ou as. bases da 
guetTõl riSCa! e estabelecer. através de convênios- ou de um 

colegiado com a participação da União e de todos os 
Estados - uma disciplina em ·matéria de isenções para 
C\jtar aquela corrida desenfreada para atrair novos inves
timentos através da redução ou da depreciação da arre
cadac;ào do erãrio estadual. No contexto. procurou-se 
reaimcnte criar o embasamento necessário para produzir 
uma política fiscal coerente com a políttca econômica. E aí. 
<.'Oin rist:as aO desenvolvimento econômico. "ao desenvolvi· 
meato indu:Y:rial. ao tráfego interestadual de mercadorias. o 
incenti~o à exportação e a garantia de que a exponaçãO 
seria preservada dessa ânsia de triP_tlt;a,ç_â_Q_, 

A n:forma tributária de 1965. a meu ver~ cumpriu esses 
objetivos. AJgumas pessoas mais animadas. talvez mais 
entusiasmadas com o trabalho realizado a partir de então. 
emprestam à reforma tributária de 1965 um papel impor
tantissimo no desenvolvimento industrial do Brasil. no 
descovoh·imento das exportações. na abertura para o 
Exterior e na acelera10;ão das exportações que haviam per
mallll!cido praticamente estagnadas por cerca de 20 anos. 

F....cs olüetivos de integração nacional, desenvolvimento 
em.imiaJ~ desenvolvimento da industrialização e do campo 
eDtftor poêleni, reaimentt, em grande medida, iCI' cn
d"rtàs à racionalidade da reform• tributã.ri• de 1965. 

Na verdade. os objetivos foram cumpridos. Os re:c.ultados 
realmente podem <ie~ registrado~. como o alcance das fi
nalidades para o'> quai~ a reforma foi.imagináda. Mas. sem 
dú .. ·id:.\ ulguma. ninguém espetava esgotar a reforma tri
butária com a Emenda Constitucional 18 ou com _a Lei 
5-172. 

..• numa simplificação nas declarações 
de pagamentos de tributos, 600 mil empresas 

ficaram isentas de recolhimento do 
Imposto de Renda em 1982_ Acreditamos que 

em 1983 esse número atinja 800 mil. 

A partir de 65. fomos consolidando essa experiência. 
Procuramos ver e comparar as distorções. as imperfeições e. 
gradualmente. procurando melhorar e aperfeiçoar o sis· 
tema. 

Primeiramente. entramos com o objetivo da desburo
cratização. Ne~s<~ área seria realmente cansativo fazer uma 
especificação do que foi feito e do que foi conseguido em 
matéria de simplificação ou desburocratização do sistema 
tribUtário nacional. 

No caso -do Imposto de Renda. por exemplo. numa sim
plificação de declarações ou pagamento de tributos ficaram 
i'>entm~ as micro-empresas que têm receita de 4 mil ORTNs. 
o que significa isentar- da tributação 600 mil empresas no 
Brasi1. em 1982. o· Dr. Dornelles acredita que, em 1983 . 
. es'ie número atinja 800 mil empresas seni problemas bu
rocráticos de livros. documentos ou pagamentos efetivo do 
imposto. 

o sistema-roi simp1ifica00 tariibém Para as Çequenas e 
médias empresas. A declaração de renda simplificada 
abrange hoje mais. de 150 mil entre uiri ffiilhão de empresas. 
E podemos calcular que essas empresas. beneficiadas pela 
simplificn.ção. têm uma tributação hoje de cerca de 1.5% de 
sua receita bruta. 

O aperfeiçoamento do sistema veio isentar do !PI vários 
produtOs. Elevamos o alcance dessa simplificação a 4 mil 
produtos na itrea do lPI. principalmente de produtos de 
consumo popular e produtos fabricados por pequenas e 
média'i empresas: 4 mil produtos são beneficiados por essa 
medida. abrangendo um elenco enorme principalmente de 
pequenas e médi:1s emp~esas. 
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Em 1969 surgia a idéia de criação do 
Conselho de Politica Fazendária- CONFAZ

para estabelecer novas_ regras. 
Prolbe-se os Estados_ de c.riarem novos 

impostos não configurados na constitzilção_. 
visando acabar com a guerra fiscal.. 

Us aperfeiçoamentos vão sendo introduzidos a partir de 
65. Começam já com o que_ s~ria a regulamenta~ào da 
Emenda Constitucional 18. E. a própria lei 5.172. que 
depoh ~omhou o státuo,. de lei complementar e já introduziu. 
em 1966. os princípios de direito tributário uniformes para 
todo território nacional. Por isso. também~ hâ uma 
importância fundamental na organização do sistema tri
butário nacional.. Qwd.raram-se aqueles códigos tributários 
com regms eo,;pcciai~f para cada Est~tdo. e hoje. embora os 
Estados lenham ~~eas ptÓprios cõdigos tributârios, os prin
cípios a que el~ obedec:-em são unirormes. E'\sa mesma lei 
criou os princípios fundamentais da administração fazen
dária. estabelecendo. também. uniformemente. em todo 
Território Nacional. os três pontos básicos do sistema 
tributário: base de c;áfado. o fato gerador e o contribuinte. 

E'>sa uniformização é um dos aspectos importantes na 
integração do sistema introduzido a partir de 65. Depois de 
1%9. tivemos um Conselho infonnal de Secretários de 
Fazenda Estaduais. Começava--se a preparar a idéia do 
Conselho de Po1íti.ca Fa:rendâria. o CONFAZ. orgarlismo de 
harmonização ·dos inta"tsses· entre os Estados e entre estes e 
a Federação. Começan: aí. na Emenda Constitucional n. 0 

1. o fundamento da n::(orma: "Compete à União tributar: 
compete aos &tados. compete aos Municípios---

Reunia-se o Consclm de Secretários de Fazenda com o 
Governo Federal pua es.tabelecer as regras de como de
veri;:tm pr~der com n:laç1io às isenções. Os Estados fi
caram proibidos de criar novos impostos que não estivessem 
configur;dos na Constituição ou nas- leis complementares 
federais.- e·a CooSolidaçio do CONFAZ. foi-se flrmarido_ com 
o. beneficio dessa disC:ip.Üna; praticamente acabou a guerra 
fiscal e ~ consolidou em 1975 com uma outra lei com
plementar. a de n. 9 24. 

Tmhamos uma outra lei nessa área do sistema tributário. 
a Lei Complementar- n. 0 4. de 1969, que estabelecia 
algumas regras de benefício. pr-incipalmente para a agricul~ 
tara: isenções para fertilizantes. máquinas e equfpa~entos 
agrícolas e rações animais. Era uma rnçdida de grande 
alcance. ritas limitada. ·nos Seu-s e-feitos porque isentava--o 
produto final mas não assegurava o crédito dos insumos. 
Isto está sendo completado neste trabalho qTJe se realiza. de 
entendimento com os Secretários de Fazenda. através do 
CONFAZ. 

A legislação refermte à distribuição e participação dos 
Estados C Municípios. foi substancialmente alterada e. aQ 
longo dese período. aperfeiçoada. 

Antes da reforma de 65 - e esse é um c;Jos po,-ttos capitais 
da n=forma tributária- tínhamos cotas de transferência de 
tributos federais par.~; os Municípios e _transferCncias de 
recursos dentro da região. dentro dos próprios Estados. 
Esse mecanismo foi saabstancialmente melhorado. A refor· 
ma foi· produzida oo. sentido de que também os Estados 
participariam da .a.nUadação federal,; os primeiros faziam 
uma transferi:nci:a de Parte do Imposto de Renda; os 
Municípios participariam da arrecadação dos Impostos; os 
E.~ados participariua da arrecadação dos impostos de 
renda. da arrecadaçjo do IPI. dos impostos únicos e é e.. .. ta 
estrutura de transferi:ftcia de impoSüisAi.te- dá a utlonMles 
da centralização do sistema tributário nacional. 

Nesce ano de 193l.., nós já transferimos 10,5% desses 
hnpostos. pua • Esbdos, 10,5% para os MUlllcipins 4e 

ainda reservamos, d. Imposto de Renda e do IPI, o 
que perfaz um total de 23% d.esses irnpo~tos trõil.n!iferidos 
para os Municípios e Estados. sendo que 2o/n é um fundo 

es~cial que o Govemo vcü alocando !.ob diferentes critérios. 
concentrando de t.:.r•• ~~•· :;b geral cerca de 70% de-.~e h:.roo 
e:sp.::cial nos E."'tad•J,; do ~orde~te, 

I. transferênci.J. de recursos federais para os Estados e 
Municípios ~ o ponto mais: importante do debate em relação 
a um" reforma trihutVir. 
- Há necessidarie de J..'ma reforma tributária? A primeira 
resposta a essa iu~~ação é a questão da centralização do 
sistema tributário na\::!onal. crítica que se faz ao sistema 
aluai. de que a Federaç-ão concentra a maior parcela de 
poder tributário e q1.1e isso representa uma importância 
politica com reiaç1.i·o à aut.ono'mia e soberania dos Estados e 
Municípios e :;r"efudica o reiacionã.mentO entre-a União e os 
C1itros níveis c~ Go\o·erno. Esse é O póhto onde eu entendo 
que o nosso aw~g.:;. Said Farhat queria chegar. quando 
incluiu reforma tributária e ab~rtura polftica no tema. de 
fundamental importància mas de contelldo político. 

Nós. que r:. i~ o temos o privilé"gio d"e sermos-políticos. no 
sentido restr..to da função politica. de congr~sisra. não 
vimos trabalhando o assunto nessa direç-ão. Entendemos 
que o f!U·: ~'::_L,,~ ;LOje. em matéria de centralização do sis~ 
tema trit .otà. .::; :.:: um ponto positivo do !!oistema. Através 
dessa ~·~~r.'~~zs.C"~O e do sistema _de redistribuição do tri
bt.>to. est. ~:: • .>.:: i:.j udando_ a_corrigir as disparidades regionais. 
atendendo a u~na série de pontos importantes da política 
econôm .. · ... :•.:.; '~e ser realizada na conjuntura atuai. Nessa 
p~ne do sisL~;.La houve_ aperfeiçoamentos impo[t:ant~ e 
muitas inow-ações foram inti'oduúdas a fim de corrigir dis~ 
tcrç()f!,; e flexibiflzai o sistema. Temos um automatismo que 
€':!.!'4!:-.t~ <:,ue os EstadQs não se prejudiquem no seu rela
·.:!= .;.::..me:J.to politico com a Federação ou não ~ejam restrin
~!~s C')!n relação _à sua soberania. do pontc·de-vi"'ta tri
br~t.~io .. 

É jUsto tributar, sem diferenciação 
c utsque, a cervej'a, o autom6vel, o feijão, o arroz? 
~ ICM diferenciado é um dos pontos fundamentais 

na procura de uma reforma tn'bután"a. 

Basicamente é isso. meu caro Farhat. Os pontos mais 
ic~o:-tantes do sistema. que antecedeu à reforma tributária 
c.: 65. <: alcance. , os objetívos. as finalidades da reforma 
realizada naquele ano. os aperfeiçoamentos- que foram 
i.'1troduzidos posteriormente. E aí chegamos à matéria de 
discussão. que se coloca hoje. aqui neste auditório. 

Que direção deve tomar uma reforma tributária. que 
p~fundidade Ce"=-e atingir. que aspectos -ae:re· aj:\ranger do 
ponto-de-vista de modifi~ão cm relação à realizada 
anteriormente? .. _ 

Ci!.co pontos. tãn s.tdo levantados. não propriamente por 
nós. mas nas discussõeS com os Secretários_,_ especialmente 
com os Secretàrios de -Fazenda dos Estados e também com 
juristas. com técnicos das Universidades e com represe-ntan
tes oo- Poder Legislativo. Temos recebido_ a indagação. de 
<:!:!.,'ta forma a provocação. no sentido de se realizar essa 
icforma. porque a estrutura do sistema não atende aos. 
htteresses nacionais Ou certos iriteresses fegionaiS. Come
ç:tr.~os com um problema do nível de tributação e da forma 
cc:;::~ é realizada a tributaçào do KM. l)m dos primeiros 
pontOs a.kançaaos por e<;se programa de realiz.<O.,· u'ma re~m·
mol tributúia é o 'do !CM díf.:renciado: 

- O ICM i ''-m imposto p~ado. E._ um irnpo..,to de 16°·:. uu 
inais sõbre o raturamento. Mais do qui: -I6o/'n. Na verdade. 
quanúo uma empresa Vende um produto por tOO. o ICM 
estã embutido: ~!"to .t6_a.~, ~ I_CM e ~4n;, do produto. ou ,.ela. 
o ICM é então um imPostO de I9C!1,,, extremamente Pesado. 
Quando se levanta estudo sobre refonn;;~. tributária. nos 
perguntamO<>:- ê justo tributar com 16 ou 19°{, o uí-.queL a 
(.:erveju. o automóVel." o'leUão e ri arroz'! Do ponto·de·vist;.a 
de justiça fiscal e tributária. é -ju ... to tributar da mesma 
forma o produto. que se vende no mercado interno e o que se 
vende _no mercado exten:to? ~ justo exportar impostos? !:': 
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pos<;.ivel exportar impostos?_ ~ passivei com:orrer nos mer
cados internacionais com um produto que leva uma carga 
pesada de imposto e que tent que ser confrontado co~ 
produtos similares de outros países que não têm essa mesma 
carga? 

Entflo. :t!l. idéias do ICM diferenciado e da isenção de 
ICM na exportação, são pontos fundamentais na preocupa
\'5o de~ realiz;tr uma rel'ormot trihutúria. 

Colocada em termos de programa dos mais importantes 
dentro da estratégia da política econômica nacional na 
atualidade. a ex--portacào ganha essa importância sobres
salente e se à.iscute. nes~ contexto. a idéla ckcompensar os 
Estados por uma redução ou uma elim-inação do Imposto de 
Círculai;ão--cte-Mercadorias na exportação. -na área dos 
produto.-; primários. porque. de um modo geral. e como está 

,....., colocado na Constituição. os produto.o; manufaturados não 
têm ICM na export3ção. A carga ,·aL realmente. sobre os 
produtOs agrícolas. sobre os produtos primãrios de um 
modo geral. A idéia que se trOU~xe :i Consideroição-:- e·que tem 
sido discutida com os Secretários de Fazenda. exportadores. 
setores: interessados. seria a da criação de um fundo de 
exportação que pudesse compensar os Estados pelas perda:c; 
que eles teriam na isenção do ICM sobre a exportação de 
produtos primários. Veja-se os casos do Pará. ou do Rio 
Gl-ande do Sul. por exemplo. que no sistema de exportação 
de produtos primários. seriam onerados por uma política 
que leva.-.se à isenção ou à redução do ICM na exportação 
de produtos não elaborados. 

... a criação de um fundo de 
exportação. a eliminação 

do Imposto Sobre Serviços e 
a eliminaçao do ICM nas 

operações interestaduais seriam 
Uma revolução no 
sistema tributário. 

A idéia está em se criar un1 fundo de exportação oom 
recul"!'los. talvez, dq_ Imposto de lmporta.çào. da área da 
União e com o ICM também cobrado pelos EStildOs. de tal 
forma que. pela contribuição di União e dos Estados. ~e 
pudeo;o;.e redi,tribuir esse fundo na direçào dos E:o.tado" 
m:LÍ'> Pre.iudic.::1do-. pelo e..,fon;o de e'portaçào. 

Outra idêia ... cria a eliminação do ImpoSto sobre -Sen·içO"· 
que obrig.:l o'> Municípios a terem uma milquina fazendáriu. 
para arrecadação do tributo. se houvesse a possibilidade. 
como têm sido sugerido. de fundir o ISS com o ICM. 
Haveria uma grande simplific:iÇãO burocrática. m<is com 
problem<\s. evidentemente. porque o ISS é um tributo de. 
arrecadação municipal e o lCM de arrecadação estadual. 
emhor.a tran..,ferinJo 20n;, p:tra O\ Município<>. Teríarnos que 
discutir. entào. como se faria a distribuição do ISS. uma vez 
incorporado ao ICM. 

Todos os outros pontos que colocamos anteriormente. e 
que têm ac-ontecida -de 1965 para d. poderiam ser cõnsi~ 
derados <~.perfeiçoamentos no sistema tritilr.tário. Não é. 
realmente. uma reforma tributãria. não merece o título. 
Seriam ajustamentos ou aPerfeiçoa"ii1eritos das oorreçôes ou 
das imperfeições do 'iistetria. Até que confrontamOS ·uma 
idéia que tem uma profundidade e um alc:~.nce extraoi'di· 
nários. que seria a eliminação- -do -ICM rias operações 
interestaduais. 

As diriculdades e as barreiras que ainda se opõem. dentro 
do Brasil. à transferência do produto de um Estado para o 
outro. a burocracia. o tempo. o desgaste. os desperdícios 
que existem nesse proces~o não precisam ser mencionados 
nem quantificados. A eliminação do_ JCM_nas operações 
interestaduais seria uma revOlução no sistema tributário. 

Nós temos debatido a viabilidade da openu,.·Jo j.:i h .:i muitos 
meses. e ainda não tem~ a confiança ou a seguwnça de que 
esse tema po:c;sa ser colocado no contexto de urna reforma 

tributária. __ tais as suas implic:.l.J.'ôe" e os problemas que 
acarretariam para alguns Estados e Municípios. partindo 
até mesmo das imperfeições e:\istentes. dos Estados que têm 
mais produ(,·o1o agrícola. Na medida em que entrássemos 
numa reforma com vist<J.s à iser.cào ou redução do ICM 
sobre alimentos e. depois. sobre a::. operaçõe:<> interestaduais. 
a modific-J.ção na eo;trutura da arrecadação entre Estados. 
Municípios e Estado e Município seria idéia d<is mais 
audaciosas e de maior alcance para o aperfeiçoamento do 
sistema. um:~. verdadeira revolução tributária que tememos 
não seja possível de ser realizada. PensamoS em transferif 
parte do IPI para os Estados como uma forma de compen~ 
sação para ~a isenção na exportação. somada ao fundo de 
exportação. à redução do ICM so6re alimentos e na eli
minação ou redução do imposto nas operações interesta
duais. TalveZ uma fgrma. de coi)Jpensar fosse aumentar a 
participaç_ão d~ Estados em alg1,1ns impoc;tos únicos ou 
transferir parte do IPI para _os Estados. associando a ar
recadação de certos setores. de certos produtos. com a 
arrecadação do ICM. Dessa forma o Governo Federal fi~ 
caria com o IPI sobre os produtos principais de arreca
dação. como cigarros. bebidas. automóveis. e o restante 
poderia ser transferido para os Estados. como forma de 
compensá-los pelas perdas com essas transformaçõe~. 

Transformações importantes foram realizadas com "·istas 
a aliviar o tráfego e a transierência de mercadorias entre os 
Estados. Mesmo com u própria esrru~ura de 74. qu.:!ndo o 
ICM __ es.üt"·a colocado em termos de t 7rr;,, para o Norte
Nordeste. tsa;,, para o Ceiltro-Sul. com uma ta.xa de ICM 
~as operações ínterbanc.árias de 11 !f,,. o impo:;to reduzido 
para 14a;., no Nordeste e para 1So/., no Centro-Sul. fixado 
1:'::-: !tõ~~. par~ as opemçõe'i internas e nas operacões interes
taduais. foi um grande avanço. visando beneficiar as regiões 
mais atra~adas do País. corrigindo _!-)5 desequilíbrios re
gionais. fazendo com que nas oper~ôes interestaduais o 
impcsto seja retido no Centro-Sul. q~ando a mercadoria 
segue na direção Norte-Nordeste. na base de 9%. e o res-
tante seja cobrado no Norte-Nordeste; do Norte para o Sul. 
a retençao é de 11%. 

Com esse espíiíto. e caininhando para fortalecer Os 
objetivos e as finalidades que presidiram a reforma tri~ 

Outâria de 1965. esses são os pontos fundamentais em 
matéria fiscal. V amos continuar debruçados. agora conver-:
sando corn os novos Secretários de Fazenda Estaduai"i e 
prosseguinc;lo nas nossas conversas com técnicos. juristas. 
acadêmicos e legisladores. 

Muito obrigado ... 

(Palma.sl 

SAIDFARHA> 

"Mui[O obrigado. Ministro Galvêas. não só pelo seu 
histórico do que foi feito no passado. como também pelas 
sementes que foram lançadas. e que. acredito. vão animar a 
discussão. Antes de passar a palavra ao primeiro debatedor. 
eu gostaria de fazer três observações: primeiro. agradecer 
aos meus colegas de imprensa a sua presença aqui. pela sua 

atitUde diligente entrevistando o Sr. Ministro antes da 
palestra e _eu espero que depois da palestra tambêm. em 
face daquilo que se passou. 

Em segundo lugar. queria dizer duas pãiavras a respeito 
da Salles/ Inter»Americana de Publicidade. A Sa!Ies é a 
terceira maior agência de propagandá do- Brasil. Foi fun~ 
dade por este homem dinâmico. que consegue fazer aquilo 
que a maior parte de nós não consegue. ou seja. estar ao 
mesmo tempo ern dois. três lugares diferentes. que é Mauro 
Salles. nosso contpanheiro fundador e um dos principaís da 
~asa a que ele_~ o SE;U nome. inicialmente. e à qual dá 
t?d~ ~ua dedicação e inteligência. MaUro é hoje Presidente 
do Conselho de Administração da Sal!es. 

-~ J?irett?ria_ Executiva da Salles é presidida por Luiz 
Marcelo Dias Sales. o Luiz Sales. que está sentado à 
extrem~ esquerda; tem como Yice-Presidente Executivo 
Domingos LoguUo. que está sentado lá no fundo: como 
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Vice-Presidente. Paulo Roberto de Carvalho. chefe da Salles. 
no Rio de 1 anciro; Apolônio Salles Filho. que ·chefia o 
escritório de Brasilia. Tem cotno diretores Paulo César 
Antunes Saltes. Antonio Ruzzi. Blaise Muniz Farina. Eric 
Nice. José Alberto da Fonseca. Milton Claro C Sidney 
George Macrander. 

O Conselho Coasultivo é constitUído. como costumo 
,dizer. por doi~ Aotônios. o Antônio Balbino e o Antônio 
Galotti. que nàa puderam estar hoje aqui. e Hugo Miguel 
Etchenique. que está seritado à meSa. representaridõ,-neste 
ato. todos os demais conselheiros; e os três Josés. presentes 
aqui: Josê Bonifácio de Abreu Amorim. José Mindlin e José 
Rezende Peres. E ainda Luis Sales. Mauro Salles e este que 
presidC estas reuniões e que vos fala neste momento. 

O terceiro poato que eu -queria mencionar é que a 
exposição do Sr. Ministro sobre a reforma tributária 
abordou um dos dois aspectos mais importantes c que se 
colocam agora. cm. relação à reforma tributária feita em 
1965 e às expectativas e esperançaS das autOridades esta
duais e municipüs. E taffibém. por que não dizer. às 
expectativas e esperanças dos contribuintes. Porque não há 
dúvida nenhuma de que. seja qual for o resultado final da 
arrecadação de tributos. no que diz respeito a cada auto
ridade f~1zenditria do Pai\. os contribuintes sentem e pen· 
sam que a carga total de tributos que recai sobre ela é 
bastante alta e nio deve ser agravada. 

A abertura politica e o fortalecimento da Federação. 
representado peta eleição direta dos Governadores. que 
deixam de ser delegados da confiança do Presidente da 
República ou do Governo Federal. e voltam a ser represen
tantes Ua vontade dQ povo dos respectivos Estados. 
implicam certas mudanças politicas no sistema vigeltte que 
abrangem. necessariamente. uma reavaliaç-ão e. ·provavel· 
mente. até uma reforma do sistema tributário. 

E:1quanto o meu querido amigo Ministro Galvêas _falava 
com tanta segurança sobre o assunto. eu me lembrava de 
uma diferença fundamental entre a .regulamentação mi· 
nuciosa da capacidade tributária dos Estados e Município~. 
contida na Constituição atuai. e aquela que havia- na 
Constituição de 1891. A primeira Constituição Republicana 
Brasileira dizia que os EStados seriam regidos pela 
Constituiç-ão e pelas leis que adotassem. Ou seja. os Estados 
tinham ampla capacidade de organizar seus próprios po· 
deres. a própria legislação substan_tiva e a arrec;ldação. Is~ 
levou. como muito bem lembrou o Sr. Ministro. P, guerra 
tributâria. da qual saímos para uma outra situaç-ao. em que 
Estados e Municípios reclamam que não têm o suficiente. 
Por isso mesmo. vou começ-ar os debates passando a palavra 
ao Dr. João Sayad. Secretário dos Negócios da Fazenda do 
Estado de São Paulo. mestre em Economia pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas da F acuidade de. Economia e 
Administração da nossa USP. 

Dr. João Sayad. tem a palavra.·· 

JOÃOSAYAD 

••Muito obrigado. Acho este seminário extremamente 
oportuno e. por isso. agradeço o convite a mim formulado. 
A abertura democrática. como o Ministro Said f arhat disse 
too bem. coloca imediatamente em questão a organização 
federativa do Pais. Imediatamente após as eleições diretas 
para GoVernador. o tema mais importante é como se or
ganizará essa nova Federaçãõ. onde os Governos Ó9S 
Estados foram escolhidos por eleição direta. 

Gostaria de salientar alguns pontos da questão federativa. 
colOcados como subsidio a um debate mais acalorado aqui 
entre nós. sobre o que foi exposto pelo Ministro Emane 
Galvêas c sobre o papel da reforma tributária. Esta nova 
Federação. que está nascendo em ~983. sem dúvida ne
nhuma precisará discutir a refo.rma tribUtária. Mas nào. se 
deve esquecer que tão importante quanto a reforma tri~ 
butária é a reforma da própria polítíca monetária. Posso 
dar alguns e:-:;ernplos que ilustram o meu ponto~de~vista. O 

Governo do Estado de São Paulo. nos dias de hoje. presta 
muito mais atenção à situaçào monetária da economia 
paulista e brasileira do que à situação tributária. porque. 
recentemente. a própria capacidade_ de_ endi,·idamento do 
Estado foi limitada pela política de endividamento da 
Federação. do: Governo Central. 

Ao mesmo tempo em que achamos extremamente 
importante discutir a redistribuição de- recursos tributários 
entre Estados. MunicípioS e União. também queremos 
discutir e dar voz ativa aos Governos Estaduais na própria 
condução da política monetária. Se o setoi' priVado reclama 
que o déficit público impossibilita a sua captaç-ão de recur
sos fmmceiros. o Governo do Estado de São Paulo também 
reclama_ Na realidade. o Governo do Estado de São Paulo 
foi crowded-out. para utilizar uma linguagem dos econo~ 
mistas. para as ORTNs. 

O n'""' federalismo não exige uma discussão apenas da 
estrutura tributária, mas uma rediscussão da própria po~ 
lítica mooetária da União. Devemos começar a pensar sobre 
a reformulação do papel do Senado e dos seus poderes de 
controle c de avaliaçã_o da política mot:tetária nacionaL 

A ênfase na questão monetária não está desligada da 
discussão sobre reforma tributár_ia. Hoje. dificilmente. 
algum Estado poderá discutir seriamente ref?rma tributária. 
face à situação dos seus contribuintes e à dos próprios 
cofres estaduais. Os contribuintes têm reduzido o grau de 
cumprimento de suas obrigações fiscais. em ·parte pela 
situaç-ão de recessão da. economia brasileira. e em parte 
pelas tuas de juros extremamente elevadas que. têm vi
gorado -go. mercado. São esses dois evento$ que fazem com 
que o cumprimento. das obrigações fiscais mereça a atenção 
da administração tribu.tária. 

..• Não podemos nem pensar 
uma reforma tributária que venha 

diminuir os volumes financeiros 
disponíveis para o Estado. 

~·~------------~------------Podemos discutir reforma tributária. mas fica quase 
im.possiYd cogitar da implantação de uma reforma. ainda 
que marginal. da estrutura de ·arrecadação paulista .. Os 
limites ao grau de endividamento de todos os Estados da 
União - c eu conheço mais de perio os limites impostos ao 
endividamento do Estado de São. Paulo -: não nos per· 
mitem 'cogitar sequer de qualquer eventual perda na ar
reca&u;ão. Se uma reforma t~ibutária representar uma 
probabilidade ainda que remota de diminuição dos volumes 
de recursos financeiros disponíveis para o Estado, nós não 
podemos pensar nem em conversar sobre: isso. A reforma 
tributária não é uma discussão opon:una enquanto não 
forem recompostos os índices de liquidez da economia 
pa.utista e. particularmente. as possibilidades de endivi~ 
damento deste Estado. 

A reforma tributária. ainda que- seja marginal. vai 
implicar em alterações. e é multo mais difícil mudar a 
direção com o carro parado. -do. que quando ele está 
andando. Isso é o que uma reforma tributária representaria 
hoje para o Estado de São Paulo. S muito difícil alterar a 
estrutu_ra tribu~ãria. face à dificuldade de liQuidez. tanto do 
Estado. quanto-dos seus contnõuintes. 

O meu terceiro ponto se refere aos objetivos dessa cha· 
mada reforq~a tributária. Eu acho que os objetivos mais 
importantes dessa reforma deveriam ser o reestabelecimento 
da cqiiidade flscal entre pesS'oas e entre Estados. A 
estrutura tributária que aí está. com as alterações que 
sofréu. acabou perdendo parte da sua progressiVidade. e 
fundamental recuperar e aumentar essa progressividade. 
fazendo Com que a estrutura tributária auxilie no processo 
de redistribuiç-ão de rendas entre pobres e ricos. 

Setembro de 1983 
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Uma reforma tributária 
não deve ser apresentada 

cnmo instrumento de combate à inflação, 
com o obietivo de aumentar a 

capacidade financeira da Ui;ido. 

A taxação de ganhos de capital e o fim da isenção do 
Imposto de Renda sobre aplicações financeíras -deveriam 
receber toda a prioridade na anãlise da reforma tributária. 
Mas a eqüidade importante. que deve ser restabelecida com 
essa reforma tributária não se restringe apenas à eqüidade 
entre pessoas. mas precisa restabelecer o poder financeiro 
dos Estados mais pobres da Federação. Não é porque estou 
aqui ao lado do Senador Virgílio Távora que reconheço com 
muita clareza a urgência e a necessidade de aumentar a 
participação dos Estados do Nordeste no volume de arre· 
cadaçilo tributária. 

Oa objett,.os primordiais da reforma tributâ:ia deverão 
ter o aumento da sua progr~ssividade e o aumenta da 
putldpaçilo dos Estados m:lis pobres na arrtcadaç:io total. 

Esse aumento: de arrecadação. e aí eu discordo frontal· 
mente do Ministro Emane Galvêas. dev~ implicar. sem 
dúvida alguma numa descenÚa.lização. Os tipos <te impostos 
• serem criados ou mantidos devem ser coordenados pela 
União. mas acho que é um anseio dessa nova Fedei-ação 
uma desçentralização bastante intensa. tanto_ da arreca· 
dação tributária quanto das responsabilidades de cada um 
dos níveis governamentõlis- União. Estado e Município. 

Finalmente. chamo a atenção ao que não deve ser o 
objetivo da reforma tributária. Não ~ pode imaginar uma 
reforma tributãria que ..eja apresentada como instrumento 
significativo de combate à inflação. O que sigrlifiCa isso? 
Não devemos imaginar que a refonna tributària tenha coriio 
objetivo ,aumentar a capacidade financeira da União. A 
União tem pode:r de emitir moeda. de fa:z.er regulamentação 
sobre o endividamento e não deve se preocupar. ao arre
cadar impostos. em obter recursos financeiros. Se fosse esse 
o caso. nóS---pass:aiían1os a taxai ãpenas c Cigarios. Sal e 
gênerOs de primeira necessidade. 

1:: preciso deb:ar muito claro que o objetivo financeiro não 
é o mais importante; o mais importante é a redistribuição 
da carga tributária. taxando mais aquelas faixas de rendas 
mais elevadas e conseguindo uma parcela maior de arre
c<tdação para os Estados mais pobres. 

A estrutura tributâri.a também não deve ser utilizada. 
como instrumento 4c ajuste do baJaõ.Ço de pagamentOs. s-em 
dúvida uma questão Nacional. uma quest!o Federal. 1: o 
Governo Federal que detém o poder de fixar taxas de câm
bio e politica mooetá.ria. e é nessa esfera que devem ser 
feitos os ajustes neCessários para-corrigif balanços cte pa
g;~mentos. Os Estados devem ser -aliViados dos· encargos qÕe 
os ~ustes de balanços de pagamentos e:dgem atualmente. 

O ajuste de balanços de pagamentos deve concentrar-se 
na política monetária e na política cambial. Se estamo~ 
pensando em reforma tributária. não íriarrios misturar os 
objetivos dessa reforma tributária com . questões de esta
bilização e ajuste do balanço comercial do Pais. 

São .esses os pontos que eu gostaria de colocar para dis
cussão e que .foram inspirados pela palestra do Ministro 
Ernllne Galvêas. 

Muito obrigado.-

(Palmas) 

SAIDFARHAT 

440brigado. Passo a palavra ao Ministro Ernane GalVêas. 
para comentar as dec:lal'3ções do Secretário da Fazenda do 
Estado de São Pulo-M 

MINISTRO ERNANE GALVEAS 

••Gostaria de reafirmar que concordo praticamente com 
todos os pontos que o Dr. Sayad mencionou. com exceção 
do problema ~ descentralização do sistema tributãrio. 
l! ma reforma tributária 4eve ter como um dos seus objetivos 
essa redistribuição de recursos a que o Dr. Sayad se referiu 
mas tam"bém uma redistribuição de funções~ ·Existem vários 
campos. nas áreas de educação. ensino primário. ensino 
~cundário. saúde. obras públicas. estradas de rodagem. 
principalmente. em que realmente uma redistribuição de 
recursos poderia ou deveria vir acompanhada também de 
uma redistribuiçio de funções. aumentando o escopo da 
atuação dos Estados e dos Municípios e também as suas 
responsabilidades com relação a certos J?rogramas fun
damentais. 

Existem muitas cificuldades. como salientou o Dr. Sayad. 
para se introduzir ltilD. reforma tributária de profundidade 
que. implicando numa transferência de arrecadação de 
alguns EstadOs para outros Estados Otl MuniCÍJ;tOS, pode 
realmente criar problemas sérios do ponto-de-~·ista de li
quidez. Há wn grau de endividamento muito elevado n• 
Unl:io, nos Estados e em certos Mtinicípios e uma tran.,.for
mação de profundidade poderia. ao invés de absorver ou 
aliviar os problemas. ampliá-los ou aProfundá-los. Deve-
riamos incluir. também. no contexto de uma possível refo~·
ma. a idéia de que os Estados- estão sobrecarregados. têm 
sérios problemas de caixa em função do alto níVel de 
endividamento. problemas que teriam que ser levados em 
consideração ao discutirmos os caminhos e o alcance de 
uma refonna. 

·--Transferir rendas dos Estados 
mais ricos para os mais pobres 
é um dos objetivos da reforma 

do sistema tributário. 
Há injustiça fiscal na 

tributação de produtos 
essenciais para o 

consumo da população. 

Quanto à eqUidade fiscal. acho que coincidimos. 
Entendemos que precisamos qoalificar a questão de tri~ 
butação de ganhos de capital. levando em conta que na 
qualificação da carga tributária fazemos recaii o maior peso 
da carga sobre pessoas jurídicas e não sobre as pessoas 
físicas. No lmpo~to_ de Renda. por exemplo. a contribuição 
das pessoas jurídicas é basicamente de 213; para assala~ 
riados. 1/3. Dificilmente poderiamos aumentar a carga 
tributária fazendo incidir mais soPre as pesSoas jurídicas ou 
as peSsoas físicas nos graus de renda mais elevados. porque 
existe um ponto de saturação. de equilíbrio na distribuição 
da carga tributáriot. 
~ransferir rendas dos Estados mais ricos para os mais 

pobres teria que ser um objetivo importante de qualquer 
modificaç!o do sistema tributário. Como fazê-lo. em que 
momento. em que Oportunidãde. eis os pontos de dificul
dades. como salientava o Dr. Sayad. Na desvinculação entre 
política fmanceira e política tributária' é que temos que 
fazer algumas considerações. 

Nlo existe o propósito de o Governo Federal transferir 
mais rendas para a União e nem utilizar o sistema tributário 
como um campo ou uma contribuição importante da po
liticà. econômica. 

Entendemos que há injustiça ftseal em certas tributações 
de produtos mais essencias para o consumo da população; e 
produtos menos essenciais ou suPérfluos. que é a tese do 
ICM diferenciado. Não se proçuraria uma reforma tribu
_tária para combatermos a inflação. mas. do ponto-de·vista 
de abastecimento. de incentivo à produção agrícola. a 
distribuição da renda entre o setor urbano e o setor rural. 
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evidentemente. estariam compreendidas na carga tributá· 
ria. que recai sobre os p~dutps da agricultura. 

Com relação ao balanço de pagamentos. o único tema 
que se coloca é a questão da exportação dos impostos. a fim 
de que o P.ús. possa ampliar seus mercados e pOfisibilidades. 
sustentar o processo de desenvolvimento. enfim. É preciso 
produzir mais. exportar e. nesse procésSO.. confrontarmo
nos com a competição internacional. Um país que exporta 
uma parcela importante de produtos. em termos de 
impostos. perde nessa competitividade. 

Na tese da descentralização, ponto em que nós não 
coincidimos. entendemos que o _ ;rtual sistema nacional 
tributário e altamente conveniente para o País como um 
todo. Um Pais marcado por importantes e profundas dis· 
paridades d: renda regionais não poderia perder a disci
plina e a oportunidade de que uma redistribuição de recur
sos se proa:ssasse através do Governo Federal. 

A possibilidade de arrecadar o Imposto de Renda e 
transferir 23% desse imposto para as regiões menos fa. 
vorecidas .os assegura a possibilidade de realizar esse 
trabalho de concção das disparidades regionais. 

Uma celdialização maior da capacíd~de de arrecadação. 
nesse momenta. seria prejudicial aos Estadt?S mais_ pobres 
da Federação e. portanto. não atenderia a um dos pontos 
mencionados pelo Dr. Sayad. de que uma reforma tribu· 
tária deveria fortalecer o poder financeiro dos -Estados mais 
pobres. Okigado."" 

SAIDFARBAT 

·•Muito obrigado. Sr. Ministro. Fortalecer o poder tri
butário. dos Estados mais pobres e. quem sabe. de alguns 
dos Município:s brasileiros.. 
C~m :1 pal:wra o Dr. Manoel Figueiredo de Castro. 

Prefeito da cidade de Salvador e ex-Secretftrio da Indústria 
e Comércio do Estado da Bahia ... 

MANOEL FIGUEIREDO CASTRO 

"'Muito obrigado. m~u caro Said Farhat: meus cum· 
primeD.tos. Sr. ·Ministro Emáne Galvêas; cumprimentos à 
Mesa Di.retora dos trabalhos. minhas senhoras. meus se
nhores. Evidentemente. Sr. Ministro. muitos dos pontos que 
eu poderia colocar aqui. a respeito de reforma tributária. já 
foram abordados com muita competência. por V. Exa .• e 
seria cansativo repeti-ras. Mesmo porque. têm sido bastante 
debatidos os pontos-de-vista defendidos. particularmente. 
pelos Secretários de Fazenda do Nordeste e. especialmente. 
pelo Secretãrio da Fazenda da Bahia. Esses pontos já foram 
discutidos a nível de Governo e representam muito mais que 
a opinião pessoal do Secretário da Fazenda; rep~am a 
opinião do Governo do EstadO-da Bahia. do qual eu par· 
ticipava e participo. hoje. na condição de Prefeito de 
Salvador 

---A reforma tributária de 1965, 
que buscava reduzir disparidades 
regionais, lamentavelmente não 

alcançou os resultados desejados_ 

Falamos em reforma tributária e realmente duvidamos. A 
c:olocaçllo correta seria essa. como foi demonstrado. Muito 
menos do que uma reforma. hoje se coloca com muito mais 
ênfase a questão de redistribuição a nível dos recursos 
disponíveis. 

Minha colocação é de alguém com formação técnica que 
participou ativamente. na última década. do setor público e 
do privado. 

e importante frisar as conseqüências dessa excessiva 
centralização existente ao longo do tempo. 

Não se dio;cutem aqui os objetivos d_a reforma tributária 
de 1965 que busc.Uvain ieduzir disparidades regionais. 

Lamentavelmente. os resultados dessa política não foram 
os desejados. Continuamos. a nível de Nordeste e Norte. 
muito abaixo do que s.eria desejável. mesmo de uma média 
que chega a ser de mais de 50%, ou em torno de 50%. ~o 
caso nordestino. do índice per capita da receita tributária 
nacional. Mas. a nível do Município. essa Situação provoca 
conseqüências extremamente onerosas para a sua adminis-
tração. 

A questão do endividamento a nível municipal. e a 
impossibilidade. de o Município obter recursos adicionais. 
está presente no dia·a-di4 da situação da comunidade. 

Para nós. as questões aparentemente simples. ou muito 
simples constituem problemas. Para manter ~ transporte 
coletivo de Salvador. que é precirio embora seja o mais 
barato do Brasíl. nós mantemos um sistema. hoje. de com
pensação tarifãria. que representa. a nível de subsídio. um 
subsídio direto. no qual somente no mês de abril o 
Município de Salvador despendeu 660 milhões de cruzei
ros. 

A receita direta dt) Município. mais a receita derivada dos 
fundos de particip .. u,::J.o do Estado e Município. mal dão 
para atender. sua folha de pessoal e. com o!> elevados 
encargos financeiros apresentados. nós rios vemos. muítas 
vezes. incapacitados para resolver questões as mais elemen· 
tares. enfrentar as conseqüências que o processo de descen
tralização traz em detenninãdos momentos. em relação a 
determinadas comunidades~ 

O Governo- Federal adotou uma política em relação às 
áreas metropolitanas do Pais. dentro de uma proposição. 
com a qual iodos concordariam de imediato. e que seria a 
mais sensata. a mais lógica -e a mais correta. ou seja: adotar 
um procedimento favoráVel aà sistema ferroviário em de
trimentO do ro&mârio. 

Cada comunidade tem ~ sua peculiaridade e Salvador não 
foge à I'Cjtta. O transporte ferroviário em Salvador represen· 
ta 2% das nossas necessidades de transporte. No entanto. 
houve investimentos prioritários do Governo Federal num 
corredor ferroviário que não consegue trazer a poJ)ulação da 
zona de ·habitação pua a zona de trabalho. Como para· 
lelamente ao trecho ferroviário há um trecho rodoviário. 
este atende diariamente cerca de 100 -mil pessoas. Os 
investimentos realizados pretendiam ampliar o trecho fer· 
roriário- para que fosse utilizado por cerca de 60 mil pas
sageiros/ dia. Só que ele recebe apenas 10 mil pessoas/ dia. 

Assim sendo.· o Município é obrigado a subsidiar para 
evitar -uJ]la situaçlio de caos e. em determinado momento. a 
de_cisão dó Prefàto paSsa .a ser objeto de preocupação do 
Governador e das autoridades federais. porque. no momen
to ·que for decretada a revisão das tarifas. nós não sabemos 
cxatamente o que poderá acontecer. Então. vamos reajustar 
apenas. para reduzir o dr:ficit. mas estamos colocando o 
problema em discussão. 

Recentemente. tiYemos que defender uma tese de subsídio 
do. transporte coieti.YO. entamente no momento em que se 
fala na redução de todos os subsídios 

Mas a minha coloc:açlo em relação a esses problemas é 
muito menos para debater a reforma tributária. já que ela 
está sendo discutida por quem de direito. mas para dar um 
depoimento de alguém que. em função pública. está vivendo 
o drama e as cmseqüências das distorções apresentadas 
peta sistemátiCã .ftge~~.te. 

Vejo. com muita alegria. declarações como as do 
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, que concor
da que o programa de redistrib1.1içlo da receita tributária 
tem que passar. necessariamente. para uma politica que 
favoreça os Estados mais pobres d9 Nort;e e Nordeste. 

Defendemos a tese de que. infernamente. temvs que 
encontrar urna rorma pela qual essa redistribuição de re
ceita seja feita ainda como foi colocaçla pelo Sr. Ministro. 
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com o acréscimo de responsabilidades a nivet tanto do poder 
público Estadual. como do poder público Municipal. Se não 
tomarmos algumas providências iniediatas sem um aparte 
adiciOnal de ru::ur.sos. podemos ter conseqüências desa
gradâveis que ttrtanieõ.fe-Ciistarão à Nação muito mais do 
que se tomarmos algumas decisões a fim de anteciparmos 
providências e ra:ursos para imPedir que um mal maior se 
realize. 

Estas são -as minhas consideraÇões. •• 

(Palmwl 

SAIDFARHAT 

••Muito obrigado. Prefeito Manoel Castro. Passo a pa
lavra ao Deputado Herbert Levy. que quer fazer uma co
locação.'' 

HERBERT LEVY 

.. Sr. Presidente Said Farhat. Sr.-MiniStro EriiáriC GaJVêas. 
~indiscutível que a parte do leão. na arn:c~dação tributária 
nacional. é do Governo Federal. 

O Presidente Figueiredo. com a sua indiscutível hones
tidade de propósitos. já antCs de assumir o Governo. e 
depois dele. reiteradamente. pronunciou-se pela necessidade 
urgente de uma reforma tributária. mas as realidades se 
colocaram de forma diferente. 

__ ,A,realidade é que a União 
não pode abrir mão das rendas. 
O Estado absorve parte da renda 

pUblica e ainda cOncorre na 
conquiSta do mercado firiancelro. 

elevando as taxas de juros. 

Em 1975 houve. indisCutivelmente. uma melhora na 
sistemática da política tributãria dO Pais e. notadamente. 
no lmpo'ito de Renda. Na sua administração. estamos 
verificando uma melhora crescente que. sem dúvida 
alguma. recomenda a administração esPecífica. Mas a 
realidade dura é que ·a União. tendo a parte do leão. não 
pode abrir mão das rendas.- Elas se tomaram insuficientes 
e. por isso. nada se fez quanto ao próprio compromisso do 
Presidente João Figueiredo. A realic:Ulde dura é que os 
déficits Públicos existem em proporções desastrosas para o 
País. porque nós temos três orçameittos, corOO todo~ sabem: 
o fiscal. o monetário e o das estatais. 

QUero aprOVeitãr. Sr. MinistrO. para fazer um apelo a 
V.E~a. Apresentei um projeto; há três anos. unificandQ os 
três orçamenios. porq1.1e não tem s_entido que a Constituiç-ão 
atribua ao Congresso Nacional a fiscalização orçamentárià, 
mas que só se apresente a -ele o orçamento fisCal. enquanto 
que os o~amentos monetário e o das estatais. que cons
titUem orçamentos pãfalelos- de enorme significação. ficam 
fora de qualquer fiscalizàçào a~quadã- por parte do 
Congresso e d.i opinião- PúbliCa. _. __ - - ~--~ 

O meu projeto teve Um parecei- cOntrário. já que nOrmal
mente o Relator se inspita na orfentação do Governo 
Federal. Então. eu apelaria para que esta situação· fosse 
modificada. porque a fiscalização. através do Congresso e 
da opinião pública. poderia. sem dúvida. contribuir para 
reduzir os e."Ccessos de gastos nos orçamentos paralelos ao 
orçamento riSCai. E parece que enquanto lião se" coirigir 
essq situação. haverá uma certa inoperância no debate. uma 
vez que o Estado absorve a m.iior parte"d.i renda <pública e 
ainda con~ devastadoramente na conquista de recursos 
do mercado financeiro. empurrando as taxas de juros para 
cima. 

O que me parece extremamente grave. Sr. Presidente. Sr. 
Ministro. ê que a nossa política econômica. com o ••pacote .. 
de dezembro de 80. foi amoldada a um único objetivo: obter 
dólares para o pagamento de uma dívida crescente como 
uma. bola de neve. que um dia haveria de estourar. E nós 
prosseguimos. aq invés d-e sentarmos com os-intereSsados e 
fazermos um exame de realidades - o que é realmente a 
responsabilidade do Brasil e o que não é. nesta formidável 
dívida externa. Essa q"ues.tão eu levanto. objetivamente. 
dado por dado. num plano de ação que ofereci ao exame do 
Congresso e da opiniã"o- pública. paia que o Presidente 
Figueiredo possa. afinal. saber que tem um plano alter
nativo. uma vez que ele tem reclamado a falta desses planos 
oa.ItematiYOS. 

---O .. pacote" de dezembro de 80 
/otuma-sentença de marte para 

a empresa pn'vada brasileira e não 
pejo prioridade malar da que aquela 

que permita sua sobrevivência . 

Neste aómilamento. para conseguir Uma missão impos· 
.sivel. que é prooseguir no serviço da dívida externa. o que 
acontece é que este "pacote'' de dezembro de 80. preo
cupado somente com esse asPecto e ·obedecendo à orien
tação do Fundo Monetário Internacional. partiu para a 
"rtodoxia monetitría. Criou-se uma politica de recessão. a 
empresa rtcou com c-apacidade ociosa. . dificultou.-se a 
obtenção de crêdito. encareceram-se tremendamente as 
taxas de crédito e o que aconteceu. verdadeiramente. com 
esse ''pacote'' de dezembro de 80 foi uma sentença de morte 
para a empresa privada brasileira. Se alguém tiver algum~ 
dúvida. pegue esse estudo que a Federação do Comércio. 
por seu Preside!J.te. José Papa Jr .. acabou de me entregar. e 
que dá bem a medida da situação criada e que ocprre 
desde dezembro de 80-
- Com as taxas de juros correntes de 9% ao mês. para 

desconto ~ duplicata. sem levar em conta as reciprocidades 
que são- quase que obrigatória e _variáveis. eu PerguntO: se a 
empresa americana. no ano passado. não resistiu a uma 
taxa de IO% acima da inflação americana e nunca houve 
tanta insolvência nos Estados Unidos. desde 1929. como 
pode a empresa brasileira agüentar esta taxa de juros? E 
evidente que ela marcha para uma insolvência obrigatória.' 
O que é urgente. inadiável. e iodispensâvel pois. ê que. se 
ainda houver tempo para salvar a empresa brasileira pri
vé!d_a. fazer com que esta ta."C_a seja reduzida substancial
mente. 

Há cerca de dois _,anos e_ meio. o Pro_f. Carlos Langoni 
confli"Illou um dado quejã hav_iamos divulgado na .. Gaz~ta 
Mercantil'". de que a empresa brasileira devia. em média. 
60% sobre o seu património líquido. 

Não é necessário ser economiSta para verificar que to
mando 50% - não 100 ou JSOo/o acima da inflação. mas 
tomando-se 50% _- no fmal de um ano a empresa e.o;tará 
devendo 110% sobre o patrimônio- líquido. Imaginem 
depois de dois anos e tneio desse tipo de política. 

Data venia. Sr. Ministro. não vejo prioridãde maior do 
que aquela de _permitir a _sobrevivência da empresa bra.si-
1eira. Se' é preciso suprimír o IOF. se é-preciso aumentar os 
limites de empréstimos que. reduzindo drasticamente a 
oferta. determinam a alta das taxas. seja o que for. ~ta ê a 
priOridade. Nenhuma outra prioridade da política econô~ 
mica é mais importante do que esta. Só quando se resolver o 
problema da taxa de juros. dos déficits do Tesouro. então 
podemos conversar inteligente. objeti va e oportunamente 
sobre reforma tributária. Antes disso. nãQ! Será tempo 
perdido. porque as próprias condições do con1portamento 
da União tomam inoperantes e impossiveis quaisquer outras 
consideraçõeS construtiv-..~ 



4258 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1983 

Peço perdão pela franqueza. Sou um Deputado do 
Governo. Acredito nas boas intençõe~ do Presidente 
Figueiredo. mas não sou um ·•yes-man". Acho que os 
homens que adulam. que agradam e só dizem ''sim", não 
ajudam a ninguém. Sou daqueles que acha que o dever do 
Companheiro e do ªmigo é dizei--a verdade. doa a __ quem 
doer: apontar o que está errado para dar oportuni<mde para 
que seja corrigido. Muito obrigado." 

(Palmas} 

SAJDFARHAT 

"Muito obrigado. Deputado Herbert Levy. Vou passar o 
microfone ao Ministro Emane Gâlveas. que _d~eja comen-
tar as de<:Iarações do Deputado.·· - ~ -

MINISJRO ERNANE GALVEAS 

''Quero fazer apenas uma poucas observações para não 
desviar o curso deste debate c deste semirfãfiõ. -

... Temos no Brasil as mais altas 
taxas. d~ juros para alguns 

segmentos e as mais baixas para oUtros 
setores do mercado financeiro. -

Não entro mais profundamente nas considerações sobre 
1;axas de jur«<. Faria ·apenaS -ufuã- observação: temos no 
Brasil talvez as mais- altas taxas de JUros -do ·muiido em 
alguns segrnentO!i. do m~do. e_ temos paralelamente as 
mais baixas taxas. de jUros. do mundo. numa grande porção 
dC' nosso mercadQ finance_iici. 

Se fizermos um oorte nós diver~s segnlen-tOS- dO mercado 
financeiro. vam~ ver que estamos fazeg.do uma compen· 
sação em tenn~ de taxa quando beneficiamos a agricul· 
tura. a exportação. a_ pequena e media empresas. quando 
tabelamos as taxas de juros-- do sistema finance_i~ de 
exportação com a absçr'çã_o de recursos externos. Cujas taxas 
já vêm determinada'" do EXterior: em alguma porç-ão do 
mercado que utiliza reCursos captãdos do c;hamado mercado 
de capitais. 

Então. e::;se <;egmento chamado segmento livre do mer
cado rinanceiro. representa 17o/.. do conjunto._ e é ai que se 
colocam essas ta~a."' elevadas do _descQrito de· duplicata -~ 
antecipação de recll.r'\Os de todos_ ps tiPos· .e qUe oneram 
'ô\l.bstancialmente algurp.as empresas. Mas temos que ve
rificar se há uma desequilíbrio de ta:o<as. porque se persegue 
de forma tempor.íria. com ObjetivoS que- devem ser i'eali
zados num tempo determinado. uma política de; favore
cimento à agricultPta. ã- exportação e à pequena e média 
empresas. 

. .. Seria muito difícil discutir 
re{OI71Ul tributária e eqUidade 

/iScai. sem que antes se resolvam 
problemas como o da divida 

do setor público. 

Seria muito diflcil. e o próprio Deputado Herbert Levy 
colocou muito bem. discUtir certos· problema... como a 
reforma tributária. a equidade fiscal. sem que. antes. se 
resolves~em certo.<; problemas. como a divida do setor 
público. tanto na área de Municípios. como dos Estados e 
da União. porque ai está. sem dúvida alguma. o centro de 
toda essa questão. E ~se endividamento e um problema 

acumulado no tempo. em grande parte resultado de uma 
situação internacion.U na qual não tivemos maior parti· 
cipação. 

Com relação à unificação dos _três_ orçamentos. _vale a 
pena fazer algum esclarecimento para não alongar a área de 
dúvida·~ e de confus.ão na opini5o pública. 

Temos três 'Sela~·- com- três._ OrçamentOs que são. na 
verdade. orçameniO!'i diferenciados: o orçamento da União. 
que é a arrecadaç:ão de tributo~ federai-;. a parte de endi· 

vidamento externo e interno. e a s.ua distribuição pelos 
Ministérios. que é um orçamt:oto unificado. 

Temos õ orçamento das empresas es.tatais. que são mais 
de SOO. Orçamento consolidado é uma fi~ão estatística. 
Reunir os orçamentos das empresas públicas. das 
empre~s estatais. num documento que não é propriamente 
um dOcurilento-orçameilto - é uma consolidação de or
çamento- seria impraticável. inviável. Somar os orçamen
tos dessas empresas estatais também não teria sentido. Sua 
consolidação é uma arrumação estatística para poder 
e:o-;ercer e e:o<ecutar sobre ela uma política de controle de 
gastos e inve<;timentos nessa área de. intervenção do Estado 
na economia. 

O orçamento_ monetário. que é outra f_icção estatística. é o 
Õrçamentõ do BaitcO Centr~l e o do Banco do Brasil. con
solidados num documen~o estatístico. nu~a. arrumação 
estatística. que inclui algumas contas de res:ponsabilídade 
da União. Ai aparecem não só a contribuição da dívida 
interna. como a participação de programas de responsa
bilidade nacional e, portanto. de responsabilidade da 
l'niàu. Entfu.l. o \uh..,idio ;.lo trig,o. ;:1 admini:-.tnt~ào da 
conia·petrÕleo. Q subsídio ao açúcar. programa.., como o 
PRO_ÁLCOOL _a_manutenção do esquema de crédito- rural 
através do custeio agrícola. da compra de produtos agrí
colas. estão inseridos dentro do Banco do Brasil e do Banco 
Central. Soma-se isso numa cansolidac;ão. também de parte 
do Tesouro. do Banco Central. do Banco do Brasil: isso é 
que se ch-ama orçamento monetário. 

Quando se fala em Ullificaçào dos três orçamentos. o que 
é preciso ent~n~er para qualificar. é que os "déficits decor· 
rentes dessa arrumação e!>tatistiCii pOderiam ou deveriam 
ser incluídos_ no orçamento da União para que ficasse claro 
qual é o peso que o subsidio do crédito agoicola à expor· 
tação. à pequena e média empresas. o subsidio ao consumo 
do trigo. as disparidades com relação aos preços diferen· 
ciados do açúcar e o subsidio que se é obrigado a realizar 
ne<;~ setor. e outros. subsidias. como é que eles podem ser 
deslocados. da _fu'ea bancária do Banco Central e do _Banco 
do Brasil ,para o orçamento da União. Isso __ S-eria· parã o 
esdarectmento da opinião pública. para fins de análise 
téi:nica. e está sendo reito gradativamente. 

.•. o que se discute é a 
transferência de contas para o 
orçamento da União para que 

apareça o déficit do setor público. 
incluindo o das empresaS estatais . 

Embora essas conta-; que r~resentam responsabilidades 
da União apareçam no orçamento monetário. nã: \'erdade 
elas estão cada vez mai" cobertas com a tnm.,.ferênda de 
recursos com superávit no orçamento da União· para o 
orçamento monetârio. cobrindo o _déficit -das çontas do 
trigo. dO açúcar. do petróleO e dos programas especiais de 
desenvolvimento. principalmente nas áreas de menor desen
volvimento relativo dentro do Pais. 

A t.mifica"rto que se discute é unia tnnsferêncl• de 
algumas couta para o orçamento da· Uniio '-'•"' que 
apaft'Çtl darament~ no orçaniento da Uniilo. o déficit do 
setor públko 1.-om toda"i es-.;.\s respons<.tbilidades. incluindo o 
déficit das empresas estatais. Mas não se pensa realmente. 
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nem 5eria viável. o trabalho de unificar os orçamentos de 
mais SOO estatais. e depois somar os orçamentos do Banco 
do Brasil. do Banco Central. num só orçamento. Isso seria 
um e:oo:ercicio impraticável. se1n o menor sentido. A unifi
cação é essa: transferir e colocar claramente dentro do 
orçamento da União". que é superavitãrio. p:ira mosti-a~-que 
há um déficit. não um superávit no setor público. •• 

SAID FARHAT 

''Muito obrigado. Ministro Galvêas. Devol"o a palavra ao 
Deputado Herbert Levy. •• · 

HERBERT LEVY 

.. GostrU de lembrar o que. em matéria de- unifiCação 
orçamentâria. o próprio Ministro· explicou. Faça-se a 
previsão otÇamentária dentro desta consolidação e depois 
fique o Gon:n:to obrigado a mandar ao próprio Ç'ongresso e 
à pi"Õpria opinião pública as- -retwcãções que a prática 
determinou nesses orçamentos. Já há algum tempo. 
inclusive. o ex-Ministro Mário Henrique Simonsen vem 
pregando. insistentc..mente. a unificação orçam,entária. 

Nio sei como se pode fazer uma fiscalização adequada 
desse orçamentO sem que o Congresso e .a opinião pública 
conheçam o que está acontecendo nos vários sctores. 

O Mini'>tro. sabe que sou divergente de algumas teses 
sobre subsídios de crédito. E na Comissão Parlamentar de 
Inquérito dos Juros Altos. para a qual fui escolhido Relator. 
unanimemente- apesar de ser diretor de um Banco. o que 
foi um atestato muito lisonjeiro dos meus cOlegas da 
Câmara - mostrei de forma. acredito. indiscutivef. que o 

· cfedito de prazo eurto em 81. quando se reuniu a Comissão. 
todo o chamado crédito subsidiado. ia a 700 bilhões de 
cruzeiros. e o volume de depósitos à vista. cÍa rede bancária 
privada e goyemameotal. ia a um trilhão. 176 bilhões. 158 
milhões. de cnaeiros. quase o dobro. -

Perguntei ao ilu'>tre Ministro GaiVêas. ao Mínistro Delfim 
e ao Prof. Langoni: onde está o subsidio. se esses depósitos 
que representam quase o dobro do crédito subsidiado v@m 
de recursos que não pagam nem juroS. nem ·correção 
monetária? 

Quero dizer. e com franqueza. que não tenho mais 
vaidade raa minha vida. só quero cumprir ó meu dever. Mas 
os Deputados do Governo e da Oposíçiio' que faziam parte 
da Conm.sao. e que assistiram aos nossos- debates - eu 
corno Relator e os Ministr~s - pela primeira ve:t. na 
Câni3.ra dOs Deputados. aprovaram. por una,!li~i_àade. os 
meus rdatórios altamente críticos à política econônlica~ 
financeira do Governo. mas com sugestões. -Eu nunca fiz 
uma critica. sem oferecer- sugestões. e no Plenário foi 
aprovacb. também,. por unanimidade. Oposição e Governo. 

Entret."mto. essas teses de que o juro de custeio agrícola é 
subsidiado mantêm-se tranqüilamente. e os fatos e a discus
!';ão mostr.lr..tm que isso não é exatO. Infelizmente. se os 
depósitm à vista não estão progredindo com_ a rapidez que 
deviam. é porque nós temos uma completa distorção de 
opPII·nturket que permite que depositantes tirem depósitos a 
prazo curto para aplicar a 3. 4. S ou 6 dias. (o que não 
acontece em opE>If·markel de nenhum pais organizado) para 
ganharem taxas de 2Qo/i, ao mês. como jã chegamos pela 
pressão - tepito - do Tesouro.- colocando seus títulos e 
querendo absorver recursos ·do setor privado. 

Concordo. Sr. Ministro em que não é hora de um debate 
em profundidade sobre essa matéria. mas gostaria que esse 
debate se travasse. porque acho que não há nada nlais 
importante para a sobrevivência da econorriia brasileira do 
que o reconhecimento exato desses dados e desses argumen
tos que estão sendo apresentados e defendidos pela 
administração pública federal." 

SAIDFARHAT 

""Muito obrigado. Deputado Herbert Levy. Vamos trazer 
a discussão de volta para o tema da reforma tributária. por 
mais fascinante que ~ja a questão da taxa de juros. 

O Deputado Herbert Levy disse-me que_ precisava sair
mais cedo. Então. _S. E."( a. esteja á vontade e convido o Dr. 

_M!illso_n Nóbrega para ocupar lugar à Mesa. 
Convido também o Prof. Gilberto Ulhoa Canto a ocupar 

a tribuna para apresentar seus pontos-de-vista a respeito d.a 
questão da reforma tributária. 

O Prof. Gilberto Ulhoa Canto. além de advogado. 
especialista em Direito Tributário. é Presidente da Asso
ciação Brasileira de Direito Financeiro. membro da lnter
national Fiscal Association e Presidente do Instituto Latino
Americano de Direito Tributário. sob a·égide do qual ele vai 
realizar. nos próximos dias. uma Jornada de Reforma 
Tributária. -

GILBERTO ULHOA CANTO 

"Eu gostaria de fazer algumas referências muito sucintas 
a aspectos eminentemente jurídicos. não sem antes fazer 
uma ponder.u;;ão sobre as explieólc;ôes que o_ Sr. Ministro 
deu a resp~ito do_pretenso e talvez verdadeiro centralismo 
excessivo (eu não _aceito o qualificath·o. mas respeito aqueles 
que o formulam) que o sistema tributário nacioOal, esta
helecido em 65166. teria encampado._ Como fui membro das 
duas Comi"isões da Reforma i'i-ibutâria. da Emenda 18 e do 
Cõdigo. habituei-me a ouvir essa crítica ainda no curso dos 
trabalhos da Comis.\ão. e me preocupei em aferir o pe~ que 
ela eventualmente teria. Não me apego à idéia do centi-a.Jis
mo. como e:o;sa também não era a vocaçã:o dos demais 
membros da ComiSsão," mas acontece que os desníveis 
econômicos do Bra.'iil são de tal ordem que. em se pensando 
fa,zer um sistema que por definição deve ser. urna norma 
orgânica e abrangente de todos os elementos ao!> quais ela se 
aplica. seria evidentemente inviitvel formulá-lo se não 
mediante uma compensação de certas deficiência'> de certos 
Estados. com tran:derências de receita federal. 

... Imposto é um X% aplicado sobre 
uma base fi~J.anceira. que se 

nao existir é zero4 Não adianta 
dar mais impostos a quem não 

tem -condlções de_ cobrá4 los. 

o Estado do Piauí é o que tem a menor riqueza ppr, 
,·apifu do Pais. Sua receita públicá ~mpõe-se de_ 213 de 
transferências de ~t~ federal e 1/3 de receita tributária 
própria. E Dão é iefonnulando o sistema tribútário nacional 
que vamos modificar isso. porque o imposto ê sempre um 
X% de uma base financeira. que se não existir é zero. Se 
um Aladim chegasse ao govemlldor de hoj~ do Estado do 
Piauí e disSesSe: wcê tem um ano de liberdade total para 
instituir e cobrar no seu Estado todos os impostos que 
~istem mas pCrderá as participações federais. o Estadoestaria 
empobrecido em 213 da sua receita atual. Não adianta dar 
mais impostos a quem não tem condições de cobrá~los. t; 
po'r esse motivo que o centralismo do sistema. principal
mente--no QUe tange às participações. é a única ni!J.neira que 
encontramos ã êpoca de nivelar parte dos defeitos desse 
desnível das condições ec:onômicas do Brasil. 

••. Mesmo que se aumentasse a 
carga tributária, criando~se novas 
rlgUrtl$ de tributos, para alguns 

Estados isso não acrescentaria nada. 

O Brasil é um teste de enlouquecer para q\ialquer pessoa 
que quiser orpuiz.ar um sistema tributário racional. 
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inclusive porque é a Unica Federação no mundo que tem 
três sócio:.. a única em que os Municípios têm cadeira cativa 
na Constituição. no inesmo nfVel em que a União e os 
E"iitados. e possuem autonomia politica. Não se lhes pode 
tirar um pedaço da sua competência. a não ser com urna 
modificação constitucional. e eu não sou favorável a que se 
lhes tire. Apenas é preciso ser pragmáticO e che-gai- a um 
grau de solução çios problemas. em que haja re:c;ultado 
efetivo para os-- entes públicos interessados na partilha. 
M~mo que se chegasse ao ponto- de querer aumentar a 
~rga tributária global. criando-se f!OV.a:s figuras de tributos. 
para alguns EStados isso lJ,ào __ acrescentaria riada~ não 
melhoraria em nada as suas condiçõe~. 

Feito este depoimento. que é maíS ·um reforço daquelas 
explicações dadas pelo Sr. MiniSffõ-e com.-:fSQüãi!n:oncordo 
inteiramente. eu me limitaria a dizer que não tenho nenhum 
apego à reforma tributária de 65. embo1a ter1;hª" sido um dos 
de~hadores do projeto. Sou essenci~lmenté dinâmico e 
acho que é o caso de se tentar mudar __ para melhor aquilo 
que estâ feito. Também tenho notado que há uma pre
poderância de opiniões no -sentido de qu_e o modelo não é 
mau e continua v:ilido. Ele tem sido m11_ito distorcido. A 
legislação comPlementar de 68. o Decreto·l_ei 406. distorceu 
demais a estrutura da reforma. O ICM foi completamente 
desfigurado: o Imposto sobre Serviços foi mal administrado 
em nível de lei complementar. Alguma revisã"'o no sistema 
deve ser feita. . 

De novidade fundamental. em termos de remanejamento 
dos campos do imposto. a única coisa que me·· ocOrre inais 
de importante ·apresentar e aplaudir. é uma sugestão do 
economista Edmundo Rebouças. que. em um trabalho 
apresentado em 1980. numa conferência de administradores 
tributários em Salvador. propõe a criação de um imposto 
sobre vendas ao consumidor final para os-Municípios. com 
alíquota módica controlada pelo Senado. e que seria re
duzida. quantitativamente. da últiMa fase da cobrança do 
ICM para evitar o aumenfÕ substancial--do custo das uti~ 
1idades. Esse imposto daria aos MunicípioS-a euforia que 
eles merecem. Seria: -dar a eles a dimensão da sua grandeza. 
Ela projeta. para o primeiro diedro. a situação de cada 
Município. e complementa o ISS que hoje ele cobra sobre a 
atividade do setor terciário. 

Não existe contribuinte 
especializado em pagar tributos 

à União, outros aos Es.tados 
e outros aos Municlpios. 

O contribuinte é o mesmo. 

Eu não faria uma recomendação. mas ~im uma manifes~ 
tação das minhas preocupações. e nisso não quero fazer 
critica nenhuma ao Governo Federal. embora às ve1.es ele 
mereça. ~ que no.~s vezes em que estive trabalhando para o 
Governo. sem ser governo. aprendi que Í.ovemar é multo 
maiJ dlrKil do que pode parecer para quem está do lado de 
d. Então. muita:-; coisas a gente compreende embora não 
perdoe. ou perdoe embora não aceite. 

Não quero tuer nenhuma critica ao que está sendo feito. 
mas sugerir que se evite que isso possa ser feito no futuro. 
Refiro-me a contribuições. 

Não quero discutir. por C!Xemplo. se o FINSOCIAL é 
legítimo ou nào. Quero prever para o futuro. leqitimo ou 
ilegítimo. quando se imaginou o sistema tributário nacional. 
não se pensou que se pudesse. sob o .nome de contribuição 
social. cobrar X% de Y. ou uma sobretaxa do Imposto de 
Renda. Vamos pensar em 'disciplinar, na Constftuii;ão. ml 
refonna constitucional que se fizer. a conduta. a atividadt" 
do Poder Público. em termos do exerdcio do poder 
impositivo. Mas vamos impedir. nílo se deixando margem a 
qualquer dúvida. que qualquer ptestação pecuniária com~ 
pulsória seja imposta ao contribuinte. Qualquer que seja o 

nome que se lhe queira dar. não vai legitimar sua in.o:;tituição 
se não se ajustar por inteiro ao sistema tributário nacional. 
Isto se funda. principalmente. num fato que nem sempre 
nós temos muito presente em nossO espírito: não existe 
contribuinte especializado em pagar ·tributos à União, 
outros aos EStados e outros aos Municípios. como tambêm 
nào existeM cOntribuintes especializados em pagar impos
tos. taxas ou contribuições. O contribuin!e é o mesmo. não. 
importa o nome daquilo que se vai tirar do seu bolso. Faz 
falta. Ele precisa pl~nejar o desembolso. reformular sua 
economia. e é por isso que numa das discussões. das muitas 
que eu tinha com o meu amigo Roberto Campos no tempo 
da reforma. eu disse a ele: ,;Por isso é que há o principio da 
anterioridade.·· Ele respondeu: .. E:. mas venha ser Mirustro 
do Planejamento e veja o projeto de orçamento que vou 
levar ao Presidente CasteliO Branco. Veja se não é possível 
estragar completamente isso se eu tivesse_ que e:sperar o ano 
que veffi para i"nStitÚír um tribUto e" çobrar.·· 

Foi aí - c é uma inconfidência - qUe começou a surgir 
essa coisa t3o critiCada._ mas que te_rn uma explicação lógica. 
de proibir-se ao legislativo a iniciatiVa de projetos que 
importem em despesa. sem a provisão dos recursos neces~ 
sários. Mas a anterioridade é necessária. Eu digo sempre 
que a administração financeira da Utiião. dos Estados e dos 
Municípios Dão é diferente da administração _financeira das 
nossas casas. A gente só gasta aquilo que tem ou que prevê 
que \·ai ter. E O contribuinte também precisa fazer esse 
planejameoto. 

- Da mesma maneira é o emprCstimo cOmpulsório. Hoje eu 
me penitencio de~ na reforma de 65/66. termos dado um 
certo elastério à lei comp1emeritar em matéria de definição 
dos empréstimos compulsórios. EmpréStimo. compulsório só 
tem uma hipótese em que se justifica: calamidade pública, 
que geralmente é imprevisível. Ê o único caso que me ocorre 
de empréstimo compulsório. Vamos pôr ordem na ..:asa. Isto 
não é crítica a ninguém. mas um convite a um compromis~ 
so. de governantes e governados. de se fazerem regras. que 

· respeitemos sacrossantamente. Foi_ um economista. não um 
jurista - o Mose~ -...... Quem- disSe qUe- nenhum sistema 
tributário é melhor do_ que a sua execução fiel1:: rigorosa~ 
mente colno elé e formulado .•• 

(Palmas I 

SAID F AI!HAT 

"Muito obrigado ao professor Ulhoa 'Canto pela sua 
colocação mais do que oportuna e brilhante, Antes de 
continuar o debate. o Ministro Ernàne Galvêas deseja fazer 
algumas observações sobre as colocações do Professor Uthoa 
Canto~·· 

MINISTRO .ERNANE GALVt.\S 

"Gostaria ·apenas de lembrar que o Professor Ulhoa 
Canto. que participOu da Comissão de Juristas que tra~ 

~lhou a- reforma tributária de 65/66 nllo só é um dos 
técnicos que mais conhecem esse problema no Brasil. como 
tem. permanentemente. dado sua contribuição todas as 
vezes que se imagina alguma reforma no sistema tributário. 
Ele tem toda razão no caso dos emprêstimos compulsórios. 
que em si já são uma calamidade. Gostaria apenas de 
chamar atenção para as suas observações com relação ao 
problema de centraliZllç-ão e da descentralização do sistema 
tri)?utário. h isSO mesmo que havíamos remarcado e qUe o 
Professar Ulhoa Canto destacoU_:_ o Brasii ê pats continente 
com enOrmes disparidades regionais e a execução de uma 
política econômiCa Dão pode deixar de levar em conta esse 
aspecto da politica fi~al. que vai à correção dessas desi
gualdades. Esse é o ponto de convergência entre o problema 
técnico de uma reforma tributária ou de um_ aperfeiçoamen
to do sistema tributário. com a parte política. que eu acho 
que é um dos objetivos des~ debate. mencionado pelo Said 
Farhat. 

DIOcUmente se poderia abrir mio de uma certa cen· 
tralb:açio do sistema tributário, sem prejudicar o alcance e 
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a 'crandeza desse objetivo, corn relação às disparidades 
resfoqais." 

SAIDFARHAT 

.. Muito obrigado. Sr. Ministro. Eu tinha duas pequenas 
observações a fazer ~o Pro_fessor Ulhoa Canto: uma é uma 
contribuição. para dizer que pior do que o Estado do Piauí 
é o meu Estado. o Estado do Acre. onde a arrecadação do 
,ICM corresponde apenas a 12% do orçamento estadual. Lã. 
87% correspondem às transferência_s da __ União- para () 
Estado. conforme o Ministro acaba de doeumentar. 

A segunda observ:.u;iio é a ~eguinte: a ·anterioridade da 
decretação do tributo, sobre a sua arrecadação, é a: própria 
essência do direito de uma sociedade democrática tributar. 
Só isso eu queria dizer. 

Temos ainda quatro debatedores: o Dr. Amo Batschau_er. 
o Dr. José Papa Júnior. o Dr. Luiz: Otávio de Melo Cavai~ 
canti e o Senador Virgílio Távora. Vou-chamá·los e dar·lhes 
a palavra nessa ordem. 

Dr. Amo Batschauer. Secrttârio da_Fazenda do Estado 
de Santa Catarina. graduado em Gerências de Operações 
lntentácionais e Gerência Financeira pela New York 
University. •• 

ARNO BATSCHAUER 

.. Sr. Ministro Emàne Galvêas. demais autoridades e 
empresários aqui presentes. Corno secretário da FaZenda do 
Estado de Saltta Catarina. depois da ~inha vivência na área 
bancária e também na área privad<l. eu dividiria as minhas 
observações em duas etapas. Primeiramente~ o Sr. Ministro. 
num pronunciamento de 19 de agosto de 1982 sobre a 
reforina tributária. mencionou. em tese. os mesmos ar
gumentos que hoje colocou. Naquela época. falou da com
pensação da parte do ICM com relação à C:"g'_?~étç_~o. que 
não aconteceu. muito pelo contrário. em 70. Também disse 
que deveremo~ ter a coragem-ãti fazer com que o ICM tenha 
níveis diferenciadoS pa.ra produtos bá~i~os, de mercadoria~ 
essenciais. Em. 24 de agos-to. foi feita uma reunião na 
Secretaria da F aienda eOm os Secreiârios dos Estados. onde 
também foi debatida a reforma tributária~ 

. .. O desaquecimento da economia fez 
com que_ o valor recolhido. 

do ICM. fosse reduzido substancialmente. 
MUitos Estados não recolhem 

ZOO% a mais do que arrecadaram no 
mesmo período do ano anterior. 

Vejam que faz mais de ano. desde que a Comissão foi 
criada e que se passou às argumentações e às palestras. As 
discussões se sucederam e até hoje não temos grandes 
modiflcações. E eu me perguntaria. dentro da sua expla
nação, se necessitamos não taxar o ICM na exportação. o 
que acho absolutamente correto. porque não há como 
exportar impostos. Quem vive no Exterior sabe perfeita
mente que o mercado internacional é profunda1l_lente com
petitivo e que sem o tripé de preço. qualidade e prazo de 
entrega. não se chega lá. Esses Estados. que hoje trabalham 
para exportar. no fundo até são prejudicados com relação 
ao ICM. Também o Estado que se dedica à produção 
d:~queles produtos que hoje são diferenciados. cujas isenÇões 
esistem. é prejudicado no seu ICM. Terceiro. com o ICM 
interestadual de 91!~· para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

t 1 o.';, entre EstadoS e 16°{, no Estado. quanto mais o Estado 
fizer operações interestadUais. menor :';erâ o seu ICM. 

-

... Nenhuma reforma tributária é 
capaz de resolver o problema 
de um Estado que não_ agiliza 

suas posições financeiras. 

Acredito que se fale na reforma tributária cad~ vez que os 
- Esiados- têm dificuldades para cumpdt suas obrigações. Na 

realidade. deveríamos atacar os problems que existem no 
E"tado. porque. evidentemente. o desaquecimento da 

- economia fez com q_tie o valor recolhido do ICM fosse re· 
duzido substancialmente. ou' muitos Estados não recolhem 
100% a mais do que recolheram no m~smo mês do ano 
anterior. conseqüentemente. muito abaixo que a inflação 
real existente no Pais. -

Por outro lado. os Estados se endividaram de maneira 
absolutamente fora de qualquer racionalidade. E: aquele 
famoso jeitinho brasileiro. que está chegando ao fim. com 
con~qüências profundamente graves. E um terceiro pro
blema que o Estado tem. antes de falar em reforma tri4 

but:iria._ e que vai atingir Estado e Ml}nicípio. é o da SO· 

negação fiscal. Entre esses três problemas- o primeiro. do 
endividamento. e os outros dois mencionados- o Estado vê 
.aqmen_tado o problema de cai:o:a e precisa minorá-lo através 
da área blldcária. onde enfrenta outro grande problema. 
que são as elevadas taxas de j!lros. 

Não é possível que as companhias hoje existentes con· 
tinuem pagando as. taxas que sào cobradas no mercado. O 
próprio Estado paga quase 30%_ acima da correção mo
net:iria. sem contar o problema da reciprocidade. 

Os Estados deviam compatibilizar suas reCeitas e suas 
despesas. Poucos Estados. na União. têm uma folha de 
ICM. o recebimento das contribuições do Imposto de 
Circulação de Mercadorias muito acima da sua folha de 
pagamentos. E. na maioria das vezes. ou em muitas vezes. a 
folha de pagamento está acima do que se recolhe . 

Nenhuma reforma tributária é capaz de resolver o pro~ 
blema de um Estado que não agili.ta as suas posições iinan~ 
ceiras e muitas vezes cria problemas até para o Governo 
Federal. de maneira altamente complicada. Seria muito 
fácil falar qo.e o Governo federal centraliza i maior parte 
dos tributos. e rea:lmente o faz. mas a União também repas. 
sa ;10s Estados. e o Estado. por sua vez. repassa ao 
Município 20'% da sua receita. 

Mas. ao ficar devendo - e como também as empresas 
federais estão indu idas no rol das endividadas de man~ira 
absolutamente inaceitâvel - o Estado faz com que 0 
próprio comércio. a própria indústria não consigam pagar 
até os seus tributos. já que ele deve às empresas e essas. 
eVidentemente. ficam sem capital de giro. 

Há de se considerar que na época. e nos anos passados. 
criou·se uma economia artificialmente aquecida. e as 
empresas. no afã' de- conseguirem cada vez mais faturarnen
to. esqueceram uma regr<l primári3: da relação en~re capital 
próprio e capital de terceiros. Hoje. a maioria da$ empresas 
tem capital não de 50 e 50. rilas de 70 e 30. absoltatamente 
inviável se não trouxerem a sua taxa operacional a níveis 
desejáveis. 
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•.. O contn"buinte, a empresa privada, 
o comércio e ti~indústria, 

não têm condições de absorver o custo 
financeiro que hoje exiSte 

no mercado n_qciona~. 

Pensando que a _solução viria através: de um~ reforma 
tributária. e:'itantos. uma vez mais. __ çomo muitas vezes jâ o 
fizeinos. nos enganando a nós próprios. 

é preciso resolver o problema dentro do próprio Estado. 
Existe uma incoerência. unta inv~rsão de valores e quanto 
maior a firma. melhores os_restlltados_._ Na_ver_d<!de_~ o _que se 
quer. na reforma tributária não é fiada _mais do que maiores 
valore!'i para o Estado. Uma firma fo(te paga o ICM que 
quer porque repassa todo o custo que o ~u consumidor vai 
realmente pagar à sua financeira. Então. o lucro não fica 
na empresa base. mas vai para a financeira. que realmente 
estit isenta de lCM. 

Esse é um problCma realmente considerâvel e ternos 
escutado as maiores solicittlções: -: Por que uma empresa 
que não tem urna fina.nceira. quando vende à prestação. 
paga pelo valor total_ e não some:nte pela parte real do lucro. 
ou do produto vendido? . __ _ . . 

Oã mesma màneira. no 1PI temos bebidas, fumo e veí
culos. que representam pi-aticamente 60% do recolhimento. 
~ os 4007.. -evt:ritUalmente seriam transferidos para o Estado. 
numa das suposições feitas em Br-asília. - · ·· 

Eu poderia enumerar uma série de outros problemas. mas 
o nosso Cl.lntribuinte. a empresa privada. a empresa, o 
oomércio -e ã indústria. nào têm condições de absorver o 
custo finam;eiro que hoje existe _no (ilercado nacional. Não 
há atividade econômica. e\identemente. que possa compor
tar. ·e bem verdade. que as muitas empresas. por outro 
lado. também passaram do limite de segurança. 

Então. eu diria que antes de discutirmos- a reforma tri
butária e verificarmos qual a parte que o Governo F_ederal 
vai repassar aos Estados. tudo na verdade é um bolo só e a 
União não pode repassar somente {'eeursos. vai repassar 
tambêm obrigações. E OS Estados. em si. deveriam. com 
mais comedimento e austeridade. zelar pelo dinheiro tão 
difícil do seu contribuinte. •• 

(Pu/ma~) 

SAIDFARHAT 

·~Muito obrigado. Dr. Satschauer. Passo a palavra. 
agora. ao Dr. JosC Papa Jr. que. além de economista. com 
cursos. de Pôs-Graduação UQ In-s:ti~1:1to de Altos Est1.1dos de 
Administração de Empresas. em Lausanne. na Suíç-a. não 
apenas é Presidente desta Casa. mas um dos fundadores do 
Centro do Comércio de São Paulo. Presidente do Conselho 
Diretivo da Associação Ibero-Americana das Câmaras de 
Comércio. além de v;;i.rios OutroS útulos que possui e que eu 
me dispenso de ~petir. 

lOft: PAPA JR. 

«Primeiramente. góstaria de cumprimentar o meu sempre 
querido amigo Said Farhat. juntamente com este exem-plo~ 
empresário privado paulista e brasileiro. Mauro SaHes. que 
brinda o meu Estado. a minha cidade. o meu Pais. com 
uma efetiva demonstração de reabertura econômica de
mocrâtica. 

O Ministro Said Farhat e eu saímos de'"nossas origettS 
ligadas à atividade empresarial privada e entendemos que 
era também do nosso dever. como cidadãos~ participarmos 
nesta nova reedificação e construção desta estrutura que eu 
chamaria a política democrática para toda- a N~ão bra
sileira. 

Portanto. eu o felicito. como felicito ão Salles e a todos os 
componentes da Mesa e. em especial. a um paradigma de 
bamem público que é o Ministro Galvêas. que dá uma 
dt nonstração inequívoca de que o Brasil caminha a passos 
largos para aquilo que a minha geração convencionou 
chamar de reordenação politica da sociedade paulista e 
brasileira. 

A minha segunda colocaç::io é de poder contribuir com 
aqueles q~e _ t~ experi~cia v~ vida do tado de cã. contri
bUintes. como ·muitO--bem- col~u o Dr. Ulhoa Canto. do 
relacionamento entre governantes e governados. Como sou e 
faço parte daqueles governados. me permito neste instante 
dizer alguma coisa. 

.. -O objetivo financeiro não 
é o mais importante num-a 

reforma tributáda. 

O que me parece curioso é que todos nós SOIIl.os con"Vi~ 
dados para um tema chamado "reforma tributária no 
contexto da abertura politica e· no fortalecimento da 
Federação.·· 
~aí~os desta ái:a. e eu tive a satisfação pessoal de. pela 

pnrnetra vez. Otn'lr uma figura nova. ciue se adentra o 
cenário político e econômico da vida do meu Estado e a 
quem rendo as minhas homen<~gens de cidadão. de paulista 
e brasileiro. que é o Prof. Sa:.;ad. quando ele DO$ afirmava 
que não podemos pensar em rt!foimâ "tributâ-ria sénl. antes 
equacionarmos o problema financeiro do Estado de São 
Paulo. E ele complementava que se de um lado nôs não 
podemos falar em reforma tributária por problemas de 
equacionamento financeiro. de o.utro lado o objef- "J finan
ceiro não -é o .rriais importante ntima reforma tributária. 
Então. verificará V. Exa.. Sr. Ministro Galvêas. que 
estamos tendo. boje. uma oportunidade de ter um perfil da 
sociedade brasileira. 

Escutamos a colocação de _S._ Exa .• o Sr. Deputado 
Federal. que deixou de ladO._ totalmente. o problema da 
reforma tributária -e se fixou basicamente em dois pontos. 
no que diz respeito ao déficit dos orçamentos da União e à 
cort'iolídação do orçamento público. Se fonnos mais 
adiante. verificaremos. por própria e~pressão dQ Ministro 
Said Farhat. que o Estado do Acre depende de 87% de 
receita da União. contra l2o/.. de receita proveniente da base 
cconômica oriunda desse mesmo Estado. 

O que poderia um simples comerciaitte como eu. meu 
caro Ministro Galvêas. lhe dizer? De um lado. diria que 0 

abacaxi está em suas mãos e V. Exa. tem que descacá-lo. 
De outro lado. eu o entu$ia.~maria no sentido de lhe dizer 
que esta sociedade. fruto da miscigenaçà~ de todas as raças. 
de todos os cantos do mundo. ainda pretende e quer s.er 
livre. e tentar se equacionã.r num tipo ôe estrutura em que 
todo:;; nós ~sarnas conversar. dialogar e divergir. ou 
melhor dizendo. conviver na divergência. 

No dia de ontem. meu caro Ministro Galvêas, tive um 
relato de um dos melhores emi)resârios da vida deste: País~ 
que é o Moacir Gomes de Almeida Fernandes. sobre a lei do 
uso do sclo urbano. Jã se ênvíou ~o Congresso Nacional 
algo~ no meu entender. sem precedentes na história na
cional. onde outorgam ao CNDU todo o direito de legislar 
sobre matéria eminentemente voltada. de direito. a todos os 
municípios do E.or;;tado de São Paulo. Isto vale dizer que 
numa simples lei. a ser aprovada pelo Congresso Nacional. 
quase se extingue o problema da propriedade privada. 

Então, verificará V.E~a.: $Crâ que çu cometeria um erro 
dizendo que estamos um pouco desarrumados e desorien
tado!i tentando encontrar um camirtho co-mum. até de 
sobrevivência. da própria s-ocfedade brasileira? 

De outro lado. compartilho totalmente com a tese do 
Prof. S~yad. quando ele se c:olQCa e-m posir;~o antagônica a 
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V.Exa .. no sentido de descentralizar o problema de ordem 
tributária. rundamento primeiro de uma sociedade livre. 
que tanto reclama. a sociedade paulista e brasileira. 

O que é curioso é que ·esTá- ·nos- govemaildo. hOje. um 
pouco de PDS e PMDB. pois. se de um lado. um procura a 
descentralização. até em teimas de reforma tributária. o Sr. 
verificará- Que homens do Pãrtido do Governo têm uma 
posição antagôniêa. exa-tam~flte- à -prói)rfa colocação 
doutrinária do iiosso partidÕ-. E também me sinto. de vez 
em quando. não sabendo em que partido estou. Pois se 
estou no PDS. onde eu mesmo reclam9-. a colocação de 'uma 
descentralização- e derendi na campanha pUblica a refor· 
ma tributária - verifico boje qui;! um homem do PMDB. da 
e~celência e do gabarito cultural do Prof. Sayad. não defen
de a reforma tributária. que foi aspecto primeiro quarÍdo da 
candidatura do Governador Montoro. 

Creio neste País e. acima de tudo-~-Da cllliura dÕs homens 
paulistas e dos bra~Heiros. Apenas discordo. meu caro Sr. 
Ministro Galvêa.'i. de cjue não deveremos ficar ao lado do 
que esse eminente jurisconsulto nos disse. de que quando 
analisarmos o contexto geral da Nação brasileira e \'erificar
mos que ela tem o mérito primeiro de encOntrar a forma de 
redistribuir renda e riqueza. ricarmos no patamar primeiro. 
sem que nos dêem a oportunidade de uma ciiãtividade 
maior e melhor. Por que nào abrirmos o jogo bancado? Por 
que não darmos ao Nordeste a oportunidade. como se fez 
nos Estados Unidos. a independência para uma área. que 
não tinha produtividade nenhuma? Por que não nos dar, 
hoje. a legitimidade de melhora a todos nôs. independente 
de r.1ça. de cor. de religião.- até- eras ·próprias- origens re
gionais. ou seja a possibilidade de nos autodeterminarmos? 
Por que não arriscarmos desta vez e nos dividirmos em 
re~iõeS geo-econômiCas e politicas e darmos a liberda,de a 
cada E~tado de legislar. porque eu sempre acreditarei. Sr. 
Minio;.tro. que tendo à testa de governo o eminente Presiden
te da República. João Figueiredo. e homens da sua .enver
gadura patriótica idônea e moral. saberemos superar i~so no 
menor espaço de tempo. 

Muito obrigado a todos. •• 

(Pu/mus) 

SAID .F ARHA1' 

••Muito obrigado. Dr. José Papa Jr. Queria apenas su
blinhar uma frase sua. de passagem. quanto à questão da 
centralização em mãos do Conselho Nacional de Desenvol
vimento Urbano. de decisões que são eminénte"mente locais. 
Esse é um outro aspecto do fortalecimento da Federação. a 
respeito do qual pr0\'3Velrnente voltaremos a conversar. 

Muito obrigado. 
P;~.'iso à palavra 3gora ao Dr. Luiz OtáVio de Melo 

Cav:tlcantí. cx·Secretãrio de Pl3nc]amtinto: do Município de 
Recife. Estado de Pernambu;.:o. e atualmente .)ecretârio da 
Fazenda da4uele E~wdo. Qualquer dia destes vamos nos 
dirigir o1 ele como gm·crnador ... " 

LUIZOTÃVIO DE MELO CAVALCAN'Il 

"Obrigado. Srs. ministros. Sr. Senador Virgílio Távora 
eu gostaria. em primeiro lu&ar. de manifestar cóncordância 
com a proposição do Minis-tério da Fazenda. no sentido de 
que a s~ dos daoiYeia iatc:r-rqloaals é oÍui.to menos 
a dJI desc:entrali:r:ação da competâtc:ia tributária, e muito 
mais a da. descentralizaçio do pao púbUco. Nós. que no 
Nordeste procuramos. à custo de muito esforço. os níveis de 
desenvolrimento e a distância econômica e social que nos 
separam dos Estados mais desenvolvidos. entendemos que. 
de acordo com o espírito do sistema tributário nacio"nal. 
implantado a partir de 1975. só através doS instrumentos de 
comaudo da política ccooômica naCi.onal será p-ossível 
ertabelecer politicas diferericiadas de apoio ao Nordeste e 
um sistema de transferências intergovernamentais capazes 

de cootribuir firme c _ detenninadamente para o maior 
equi1ibrio entre as regiões deste Pais. 

• •• Estamos pdministra"ndo déficits 
onerosslssimos para os 

nossos Estados, a partir de 
uma legislação federal, a CLT. 

A ~uada obscrr.Lção é de que a questão da reforma 
tributaria, tem sido sempre encarada do ponto de vista dá 
parti!b.a da receita _pUblica nacionaL Entendemos que . .aa 
lado da preocupação pela busca de maiores recursos em 
favor dos. E<itados e dos Municípios. tenios. igllatmente. qw: 
nos pr~cupar com o problema do dispêndio e do gasto· 
púbtico. No monlento de crise ~onômica que atravessamos. 
parece fundamental estabelecermos. cnmo parâmetro de 
atividade públiCa. a au~teridade no uso dos recursos gover· 
namentais. ' 

Trazemos ao debate proposta que tem sido feita pelo 
Governador do meu Estado. no sentido de que seja trans
ferida à competência legal dos Estados. a regulamentação 
das relações trabalhistas. dos funcionários das emprCsas 
estatais estaduais. 

Nós estamos administrando déficits o:O.erosissimos para os 
. DossõS Esta-dos-. ê ãs relações trabalhistas e a política sa
bt.rial. que nós temos que administrar no âmbito do fun
cionalismo das empresas estatais estaduais. estão subme
tidas a um disciplinamen[o. a partir de uma legislação 
federal. a CL T. -

No caso ~ Estado· de Pernambuco. temos exemplos de 
disparidades salariais. configuradas no salário atribuído a 
técnicôS de algumas fundações estaduais. que percebem 
.salários de mais de um milhão de cruzeiros por mês. e de 
uma professora primária. que-recebe 37 mil e 100 cruzeiros. 

Portanto. Sr. Ministro. nossa contribuição é no sentido de 
que. ao lado das preocupações com a partilha da receita 
pública nacional. nós possamos. dentro do espírito de for
talecimento da Federação. delegarmos aos Estados com
petência para. dentro do princípio de austeridade. poder
mos administrar o5 déficits e as relações trabalhistas dos 
funcionários das estatais. de modo. inclusive. a promover
mos. no âmbito dos Estados. uma melhor distribuição da 
renda entre as pessoas. Muito obrigado." 

(Palmas) 

SAIDFARHAT 

''Muito obrigado. Dr. Cavalcantí. Vou passar a palavra 
ao nosso querido amigo. Senador Virgílio Távora. Antes de 
fazê-lo. quero dizer que. em ~guida. racultarei a palavra 
~ diretores da Salles. aos membros do Conselho'COtisultivo 
da Saltes e aos demais participantes dO Seminário. 

O Senador Virgílio Távora foi. por muitas legislaturas. 
Deputado Federal pelo seu Estado. Ministro da Viação e 
Obras Públicas no primeiro gabinete parlamentarista. 
Governou Se-u Estado duas vezes e é uma espécie de Senador 
cativo. tem cadeira cativa no Senado. 

Tem a palavra o Senador Virgílio Távora. •• 

VIRGILIO TÃ VORA 

••sr. Ministro. Srs. membros da Mesa. senhoras e se· 
nhores. com licença do Prof. Ulhoa Canto. diriamoo;; que 
f&remos o estabelecimento de uma preliminar e. depois. 
en,traremos no mérito da questão. 

Isto se justifica por uma razão muito simples: aqui 
estamos numa dupla condição de líder do Governo para 
assuntos econômicos. no Senado - portanto. as divergên
cias com o Ministro Galvêas sào poucâs - e na qualidade 
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- aí mais do que um represent:.tnte nordestino - de um 
governador que. pela priMeira vez administrou seü Estado 
pela antiga !".Í~tt!mática e pila .. egtfilda. já sob a égide da 
reforma tributâria. que tod.os eslãtnos apreciando. 

Procurando sintetizar o má:(tmo poc;~í ... '="1 tudo !) que 
ouvimos diríamos que uma pergunta deft' ser fdta: i so.. 
cledade brasileira suporta mais ittÍ)'OStor.? 

A União pode. no momento atual. abrir mão de alguns 
dos seus tributos em benefício dos Estados e dos Municí
pios? Esta abertura tributária resolveria. por outro lado. os 
problemas das diferentes unidades~_da Federação'? _ 

A primeira pergunta.. res.ponderfamos: não. Não achamos 
que a sociedade· brasileira possa suportar maiores encargos. 
a não ser pequenos ajustamentos nos chamados ganhos de 
capital e naqueles acréscimos patrimoniais. 

Temos que alivíar a União na seu orçamento fiscal e 
monetário de encargos q1.1e hoje ern dia lhe são pesã.diss.imos 
e cobertos, o m~is das vezes. por ê_ntrada da União no 
mercado de papéis. Crioti-se na opin-iào ao·senadQr. aqui 
depoente. aquela situa_ção que aqui ~oi apresentada por 
alguns dos .de_batedores. a_ angústia:- em- ·que se encontra. 
hoje. a empresa pri'.,.ada den-tro daquele'-Setor de-ti a 20% 
do crédito que não é subsidiado. 

... A vida moderna impõe sobre 
o Govêmo exisgêncías ie -
infm~estrutura e serviços 

públicos que estão muito além 
das po:<sibilidades do Estado. 

Deixariamos aqui bem daro que. mesmo que defenda. 
em situações excepcionais. uma política de subsídios- vá
lidos, nào há cond;ções finanç_eiras. de o Governo mª"nter os 
níveis desses em:argoscxistentes. --- - -- ---

Enfrentar as problemas das estatais. reduzir os subsidias. 
em suma. baixar o déficit do setor PÚ:blico. será a única 
maneira que tl rã a Unii\o- fslamos clarissimo- pãra que 
possa aumentar tributo:'. sem abrir mào de parte daquelas" 
rendas que recebe. 

Há muita gente' falando que os Estados devem, ~_grar as 
suas finanças. Perfeitamente. M:.1s é ~bido que:as despesas 
públicas tendem a crescer em ritmo superior à, renda do 
Estado. seja o E<itado-federativo. seja a unidade_ que o 
compõe. e. a chamada Lei de Vagner. mui to analisada no 
texto das finanças públicas. A vida moderna impõe sobre o 
(iu,·crm.l. c-:ttali~do pelo' _<.;Ofi,tlc:Ldo!i ___ meio~ de :cOmuni-
cação. pelo fenômeno da urbanização. pelo processo da 
industrialização. e:o.:igências. de infra-estrutura e serviços 
pUblicas que estão muito ajém da.~ .. PO~<iibilidades do __ Estado. 

.. . A primeira providência é elevarmos a 
transferên_çi_a de recursos da Uniãp para 
os Estados e Municípios mais pobres. 
Sou entusiasta da incorporação do !PI 
ao !CM. Gostaria que a distribuição do 

fundo de exportação não fosse na proporção 
das exportações,· maS sim do saldo que 

resultasse da balança comercial de cada Estado. 

Os diferentes Estados da Federação. incentivado-s. foram 
buxcar muito mai<; recuLc;os e.'l:ternos do que internos. já -que. 
os recursos internos. em quantidade. só são recebidos pof 
administrnçôe:'.. foi o que realmente se impunha no momen
to em que uma economia aquecida fazia com que o Estado 
não pudesse ricar alheio a essa m;lrcha de desenvolvim~nto. 

Mas nós ouvimos. aqui. críticas. e: <?Uvimos as defesas do 
Sr. Mlnist:ro Ernam!:- Galvêas. com as quais estamos de 
acordo. M<!-s _gostafiumos de deixar a nossa contribui~ão 
naquilo que achamos que pode ajud~u uma reforma tri
butária. 

Vamos à primeira providência; elevarmos a transferência 
de recursos da Uníão para os Estados e Municípios mais 
pobres. Isso seria po<;sível aumentando as t'ontes de par
ticipação das. ~(::eitas do IPI. do imposto de Renda. gra~ 
dativamente ou c-om a inclusão do IÓF. Outra_ medida .seria 
a de garantir. depois de computadas todas .as. receitas 
própri:is. a:o. trasferências. Tado;s. os Estados teriam por si 
recursos fiscais. totais. e uma percentagem determinada da 
renda naciot,al. evitando-se dessa forma os grandes des
níveis atualmente e_xiste:ntes. 

O nível de transferência obtida par cada Estado. de 60 ou 
6.5°!.· da média nacional. poderia ser coberto pelas trans· 
ferência:". federai'\. 

Sou entusiasta da incorporaçao do IPI ao ICM. reser-
vada ao Gove_J;'riQ Federal a tributação sobre automóveis. 
cigarros _e b~bidas. h~ representaria unia repartição fe· 
deral e estadual da grandeza de 74~;,, para o Go'ierno 
Federal e de 26% p.ara o Estad(), com pouca variaçào. se' 
houver. 

Com relação à alíquota interestadual, teríamos de 
observar os reflexos sobre a receita dos ~tados produtores. 
Essa transferência de parte do IP'I para os Estados serviria 
como uma compensação não desprezível. 

Quanto ao fundo de't;:xportaçào aqui citado. gostaríamos 
que a· sua distribuição não fosse na proporção da expor~ 
tação. mac; sim do saldo que resultasse da balança comercial 
de cada"Estado. Esse seria __ o grande incentivo para que as 

__ !Jnida_des .menor~ procurassem allxiliar·se num esforço 
muito grande de exportação e. ao_ m~mo tempo. não se 
sentissem. tãô deterioradas em Sf!:us otÇamentos. devido às 
isenções do [CM. 

. •• Uma modificação nos 
investimentos das nossas maiores 

estatais. vale muito mais 
do que um aumento de !CM. 

Algo mais tem de ser dito: alguns Senadores acham que a 
reforma hl.bu.tária é necessária e conv_eniente para amainar 
essas desiaualdades regionais princi~l~e~te as mais caren
tes. _mas _llada disso resolYerá o problema se não oférecer' 
uma regionalização da aplicação -dos órgãos estatais: Urna 
pequena modificação nos investimemOs de algumas das 
nt:?ssas maiores e<itatais em prol das regiões mais desfavo-

- reciclas. Yotle muito mais. às vezes. do que um aumento de 
ICM tão ~lamado. 

Não adianta aumentar em duas. três. quatro. cinco ou 
"ieis vezes a alíquota de impostas que são localmente co· 
brados. ~ na realidade cobramos impOsto sobre alguma 

- coisa q.,.e ~chama produção;_se_o -nQlóiSO probíeffia niaior ê 
juStamente a pequena produção. 

O Ministro Galvêas vãi nos permitir. C aci·editamos que 
. falaiDOS por todos os Estadas do Br~il: dentro da siste· 

mática da cobrança óo ICM. haverá coisa mais esdrúxula 
do que e)(Cluirmos o valor agregado do IPI sobre fumo. 
sabre clgarro. para o cálculo do lCM? Por que razão? 

Essa é Qrtta indagação que deixamos: não se cobra o ICM 
Sobre-Combustível? Hão de dizer: é porque ele já é muito 
pesado. Em compensação. quando vemos aumentos muito 
maiores do que 1?, 16:17% do preço ••• 

&tas seriam idéias jogadas para meditação daqueles que 
têm a resPonsabilidade de fazer essa reforma tributária. 

Seiá. um grande -passo dado pelo GQvern.o Federal. dentro 
de um contexto de reforma econômica geral deste País. se 
com coragem fcr encarada a parte dos gastos públicos sob a 
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forma de subsídios. e dos défiCits ~das empresas estatais. A 
reféii'Ina tributária é impresdncfíYel. mas pressupõe. antes 
de mais nada. um ataque a este problema central: como. a 
mesa sendo longa. e a toalha curta. cobrir toda a ·mesa? 

Era o que tinha a dizer." 

(Prdmas) 

SAJDFARHAT 

... Muito obrigado. Senador Virgilio Távora. 

Agora vou facultar a palavra aos Srs. conselheiros. di· 
retores da Saltes e participantes do Seminârio. que queiram 
dirigir alguma pergunta ao sr. Ministro ou aos seus asses
sore:-.. 

Tenho sobre a mesa pergunta-s feitas pelo Dr. Samuel 
Rodrigues. ad~·ogado tributarista. _que sào as seguintes: 
- ··o Sr. Ministro acha justo tributar o rendimento do . 
trabalho com alíquota idêntica à dos rendimentos de ca
pital?" 

- .. Acha justo deixar de tributar alguns rendimentos- de 
capital? .. 
- ••Não seria e<>~a isenção que contribui para tributar com 
55°A• os rendimentos do trabalho com vinculo. ou de li
berais? 
- .. As totxas de juros elevadas não seriam decorrência da 
ausência de tributação dos rendimentos de capitais. porque 
isso obriga a União a recorrer ao metcaâO de capitais?" 

MINISTRO ERNANE GALVEAS 

••Eu diria o seguinte: nós temoS- que ter presente. com 
relação ao lmpo~to de Renda. o fato de que as empresas. as 
~soas jurídicas são muito mais_ tributadas que as pessoas 
ÍÍSJCaS. 

. --as pessoas jurídicas são 
muito mais tributadas que as 

pessoas JISicas_ Temos 
a preocupação de não sobrecarregar 

a sociedade brasileircl 
com mais impostos do que 

ela possa suportar. 

e preciso não esquecer que os rendimentos de capital. 
como dividendos. juros e aluguéis. são devidamente tri
butados dentro desse princípio de justiça_ fiscal a que se 
refere o Dr. Samuel. Os ganhos de capital. na ãrea imo
biliária. de venda de participação. em companhias fe
chadas. também são tributados. Há um problema de 
equilíbrio nessa sistemática da tributação. e o que preside 
esse. equilíbrio é uma questão de justiça fiscal. No conjunto. 
nós temos a preocupação de não sobrecarregar a sociedade 
brasileira. com mais .impostos do q~e ela pode suportar. A 
nos.~ experiência. a convh·ência com a administração fa
z.endária. com o sistema de arrecadação de tribu,os. tem
nos levado a buscar esse equilíbrio. mas sempre com a 
preocupação de que na área de ganhos de capital não se 
tributa a inflação. 

A correçiio monetária. que reajusta os balanços das 
empre$.15, ou a COI'J"eÇâo monetãria que se paga nos títulos 
públicos. ou nos títulos privados. ou que o deposi~ante 
recebe nas cadernetas de poupam;a. is.o;o não cOnsideramos 
tributável. por uma questão pura e simPle-s -de- não tributar· 
m~ a ínOaçào. 

Dentro desse equilíbrio. acho que hã bastante justiça 
fiscal e a tributação. na área de salário. se vai se elevando. 

progressivamente._ Jaz parte daquela preocupação. tamhém. 
de aumentar a progl'"e:'losividade dos tributos e tributar mais 
quem pode contribuir mais para a admini<;traç.ão pública. 
do que aquele~ 4ue ganham menos. Em principio. no setor 
dos assalariados. hoje. praticamente. a percentagem que 
paga ImpoMo de Renda é dimínutl,l em relaçãO_ àqueles que 
niio pagam. que são isentos. ou- que têm uma corltribuição 
irrelevante.·· 

SAÜ>FARHAT 

Algum do." presentes deseja fazer alguma interpelação ao 
.Sr. Mini:<.tio? -

Robert Appy. de ''OE•tado de S- Paulo"_ 

ROBERTAPPY 

"Eu queria fa~r j1m~ pergunta a partir de uma reflexão 
sobre uma frase do-Secretário da Fazenda. que diz que não 
devemos ter uma .feforrna tributária que \\Se a reduzir a 
inflação. Mas eu -considero que a lnfl~ilo é o pior tributo 
que estamos usando DD Brasii.E me parece que colocando a 
que~tão deste modo. estamos favorecendo uma falácia sobre 
o limite da carga tributária. 

... Devemos ter a coragem de 
pensar em nOJ'OS impostos, 

d~tsde que seJamos capazes de 
reduzir a inflação. Gostariti de 

sab'er se não existe um -meio 
de auMentar a carga tributária 

aparente. para diminuir a carga real ... 

Acho . que a carga tributária deveria ser calculada 
incluindo a inflação. Agora. se podemos. através de uma 
reforma tributária. diminuir a inflãÇão. não vamos aumen
tar a carga ·tribulária. ma:o; vamos realmente melhor dis
tribuir essa carga. ~remos ter a coragem de pensar em 
novo:o; impostos. no Brasil. desde que s_ejamos capazes de 
reduzir a inflação. Novos impostos a partir. talvez. do 
impoUo sobre ganhos. de capital; novos impostos a partir de 
uma idéia. qUe eu .aprendi do meu mestre. o _Dr. Farhat. 
sobre impostos sobre heranças. Então. eu gostaria de CO· 

nhe<:er a opinião do Mini.'itro da Fazenda. para ver se nào 
existe. realmente. WD meio de aumentar a carga tributária 
aparente. para diminuir a carga tnõutária real. na qual 
inCluí a inflação.·· 

MINISrRO ERNAI'IE GALVEAS 

··R~pondendo ao nosso amigo Robert Appy. esse grande 
jornalista que todos~ respeitamos a admiramos. acho que 
é um ponto realmeal:e irrelevante. Não C que nós possamos 
discordar da colocação do Secretário .Sayad .. que realmente 
não se pode amarrar. ou desenhar uma reforma tributária. 

ou modificar o sistema tributário. com o sentido de com isso 
fazer política anti-ínflacionãria. O Problema nio atá 
propriamente na tributação, mas .dm nos gastos do setor 
público. Mas se pudé:<.sernos medir a inflação pelo déficit 
público. p~la~ emissõe:<. de papel moe.da. acho que deve
riam. e são-. nas analises técnicas. consideradas como parte 
dessa arrecadação-. principalmente na ãrea do Governo 
Federal. 

O problema. na realidade. não é relevante. Acho que 
relevante é saber. rea•mente. se a sociedade brasileira 

- sUporta um01 maior c<.~rga tributária. ou se mim contexto de 
uma possível rdorma tributária a União comporta a perda 
de parte da sua arrecadação. 
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A carg;:t tributária. no-Bra~H. é eqUiparável à da maior 
parte dos países. até me~mo nos-paí!ie!dndustrialízados. ou 
naqueles que têm um desenvolvHnento tributado. porque é 
um d~envolvimento econômico""equiparado aõ- brasileiro. 
De modo que não e..'iotamos nem abaixo. nem acima de um 
padr5o internacional do ponto de vista da c~rga tributária. 
Temos observ4.1do. pela maneira c-õmo nÓ5 medimos a carga 
tributária - e aí não se Inclui a inflação. pelos componen· 
tes que possam est:.Lr por trás do fenômeno inflacionário -
que a cnrga tributária vem decrescendo. A sociedade 
bra:o;ileira tem pago. do ponto-de-vista de tributação. em 
termos reais. uma carga tributária menOr. hoje. do que 
paga v;,, há quinze anos. 

... numa inflação de 100%. 
um imposto que é cobrado seis meses 

ou um ano depois do /mo gerador. 
chega ao Tesouro_Federa/, 

ou Estqdual, 
com poder de compra reduzido.. 

Algumas medida<i no contexto 4o a.perfeiçoamento do 
sistema tributário. e que têm Sido adotadas ultimamente. 
visam. inclu:'>ive. corrigir e5se fenômeno. No momento em 
que a arrecadação de um tributo se f_az com um_a grande 
defasagem de tempo. como é o caso do I_Pl e pri~cípalmente 
do Imposto de Renda. ele perde com a inflação._ 

Numa inflação de tOO%. um imposto que· e cobrado seis 
meses depci~. ou um ano depois do fat~_ gerador." eviden· 
temente. chega às arcas do Tesq_pro Feder;ll. o~.a: Estadual. 
~o-om um poder de compra reduzido. A inflação come parte 
dessa arrecadac;ão. embora ela também configure. no seu 
contexio. pela ernissilO de papel moeda. ou pela forma de 
sustentar os déficits públicos. pela coloc.;;~.ção de papéis no 
mercado. também uma foima de tributação. às vezes até a 
mais impiedosa. 

Mas na indagaçào do que pode ser feito em matéria de 
reforma tributária. perguntando se a sociedade ainda com
porta uma maior carga ou se a U niào e os EstadOs podem 
abrir müo da :.~tual arrecadação em ravor da União para os 
Estado'i. ou dos E-.tado~ para os Município-s. achO que 
sempre há uma pequena margem para fa1.er alguma dis
trihuic;i\o. embora o problema maior nüo esteja realmente 

·centrado em termos de arrecadação. 

Quando nós instituímos a ComisSão para presidir os 
trabalhos. organizar o levantamento de_ in[ormações. de 
estatísticas. a abertura desse diálogo em relação a uma 
possível reforma tributária. uma das primeiras preocu
pações b_ásicas foi indicar aos me~bros dessa Cc;miiSsão 
que qualquer modificação no sistema denria ser CoRciU:lida 
sem pretensão de aumentar a carga tributária sobre a so· 
dedade brasileira. 

Mas. de tudo isso. meu caro Sãíd Farhat. eu acho que o 
que ~ pode de:'i.tacar aqui é que nós. hOje. estanlos vivendo 
uma corijuniura -de extrema dificuldade - dificuldades que 
vêiit da crise econômica mundial que se transferiu. como 
não podia deixar de ser. também para a economia brasi
leira. Nós nos encontramos. hoje. depois de um processo de 
procurar manter uma posição interna de padrão de vida e 
de desenvolvimento_econômico. através de processos suces
sivos de endividamento. nos Municípios principais. nos 
Estado:'i. e na própria União. coril Um progra·m.a que nos 
ocupa praticamente todo o_ tempo. de administrar a dívida 
interna. ou a dívida externa. E. ao·-lado disso. há um 
esforço. que é o que se retrata aqui. pelas manifestações do 
Prefeito de Salvador e do Secretário _de Finanças.- para 
poder pagar a folha de pessoal. Esse vai ser o trabalho 
fundamental dos Prefeitos~ dos S~retários de Fazenda. dOs 
Governadores de Estados~ como tem sido trabalho da 
União. 

Nesse contc)(to. algum aperfeiçoamento nóS temos que 
imaginár ·que será feito ao longo do processo de aperfei~ 
çoamcn[O que já vínhamos realizando. e ê possível. mesmo. 
que cheguemos a uma Concordância com relação à possível 
reforma tributária. Mas destacar que esse processo. essa 
discussão que nó.-. fazemos aqui. hoje. e temos feito em 
outros fo~s. e temos alargando ao âmbito nacional. é. 
realmente. dentro da sua preocupação política. um exercício 
de democracia. 

Estamos procu-fando ouvir os interessados. fundamental
mente os Secretári~ de Fazenda. os Secretários dos 
Municípios. os legisladores do Congresso. da Câmara. do 
Senado. das representações legislativas estaduais. para que 
des.o;e debate. dessa troca de experiência. possamos recolher 
idéias c :'i.Ugestões qUe- pOssam ser implementadas em be
nefício dos três níveis da Federã.cão . 

E.çtamos colocados ·diante de um grande desafio. E esse 
desafio. que nós debatemos nesta reunião de hoje. que 
com;.idero altamente produtiva e <:orno uma contribUição 
importante. a fim de recolher sugestões para o trabalho que 
estamos realizando. 

Muito obrigado. •• 

(Pu!musJ 

SAiDFARHAT 

hsr. Ministro Emane Galveas. Srs. debatedores. Srs. 
conselheiros. Srs. diretores. Srs. participantes deste 
Seminário. Antes de encerrar os trabalhos! uma vez que 
passamos da hora regimental. tenho uma brevíssima re
ferência a fazer. 

Muitas das coisas ~ue eu iria dizer. o Ministro Emane 
G<1lvêas já disse. quanto ao fato de terem surgido aqui 
algumas sugestões concret~. e quanto ao fato. mais 
importante ainda. deste debate representar. efetivamente. 
uma abertura. um passo no Caminho da democracia, que se 
baseia justamente na participação dos interessados na 
solução dos seus problemas · - -

••. a grande reforma no sistema 
tnõutário seri'a a mudança da 
ênfase dos impostos indiretos 

para Os diretos .. _ 

TeÍlho um esclarecimentO adíciOrial a dar a Robert Appy. 
Ele talvez deixou de fora. ou talvez considerasse inclutdo 
nos ganhos de capital. o lucro imobiliário. A nova base 
tributária passivei _compreende ganhos de capital. lucro 
imobiliário e lmpOsto sobre heranças e doações. que são 
a~scimos de patrimônio já muitas veze~_ Considerados 
como uma possível base para tributação e eu. sem querer 
ser indiscreto_ ~9ui. quero lembrar trabalho magníHco feito 
há' alguns anos pelo Secretário· da Receita Federal. Dr. 
Francisco Dornelles. aqui presente. com quem muitas v~zes 
tivemos ocasião de discutir esse assumto. 

Na verdade. talvez a graade reforma que se tenha a fazer 
110 sistema tributido brasileiro ~ria a mudança da ênfase 
c.·,. Jmpost01 lndlret01, que atln&em a todoa, para 01 di
mos, que atingem mala oa que podem pagar maia. 

Mas este. provavelmente. é o fundamento filosófiro. se 
podemos dizer assim. daquilo que se cogita dentro do 
Ministério da Fazenda. 

Sr. Ministro Emane Gatvêas. muito obrigado pela sua 
presença; Dr. Mailson Nóbrega. I>r. Francisco Domelles. 
Secretário Geral c SecretáriO da Receita Federal; muito 
obrigado. Dr. luiz Sales. Presidente da Sallesllnt~
Arilericana de 'Publicidade; ao Mauro Salles. Presidente do 
Conselho de Administração e aos demais diretorcs da Salles; 
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muito obrigado aos nossos caros amigos conselheiros Hugo 
Miguel Etchenique. José Mindlin. José Bonifácio-Amorim e 
José Resende Peres. que aqui estão. e ao nossos compa~ 
nherios Antônio Balbino e Antônio Galotti. que não puM 
deram vir. 

Muito .. obrigado ~àmbeino -c especialmente. aos de bate· 
dores. que tanto acrescentaram com o brilho das suas 
intervenções: o Senaâol- Virgílio Távora. o Secretário Joi\o 
Sayad. o Dr. José Papa Jr .. o Secretário Amo Ner} 
Batschauer. o Prefeito Manoel Castro. o Professor Gilberto 
Ulhoa Canto o Dr. Luiz Otãvio de Melo Cavalcanti e o 
Deputado Herbert l.evy. que também nos honro_u com a sua 
presença. 

guidas nos estimula a pensar em outras oportunidades. 
outros assuntos e outros temas para trazer à atenção dos 
senhores. que são parte 4o processo. mas também de nós 
outros. que na Sallesllnter·Americana procuramos nos 
informar. pro~ramos est,ar a par do pensamento político. 
econômico. fiscal no caso. a fim de podermos prestar 
melhores serviços aos nos~os clientes. 

Muito obrigado a todo~~ .. 

(Palmas) 

Muito obrigado aos Srs. participantes do Seminário. A 
presença dos sett..lwres durante quese quatro horas se-

as depormentos publicados nesre folheto toram rrànscmos das 
nous dos oradores e f(a gr.JvacJv dos debates Nào foram revrs 
ro.~ t:Je/o,.; oradr?res 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR. EN!:AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acelerou-se em todo o País a campanha em favor da 
obtenção do consenso da sociedade e, particularmente, 
das Oposições, em torno de uma união nacional de es
forços para vencer as dificuldades da hora presente, que 
todos reconhecem grave. 

Embora não reconheçamos culpa nas Oposições pelo 
estado lastimável a que chegou a administração da coisa . 
pública, principalmente porque pertinazes na denúncia 
dos demandas, do descalabro, da impunidade generali
zada, é cert.o que se há de obter um mínimo de consenso 
para o encontro de outros rumos na direção dos negó
cios do Estado. 

Entretanto, valendo-se da ensancha proporcionada 
pelo lançamento da idéia em tese. o chefe do Executivo 
procurou envolver homens de sentimento patriótico e 
boa te que deflagraram o movimento, fazendo, primeiiO, 
englobar, de cambulhaâa, a idéia do consenso em torno 
da candidatura oficial à sua sucessão, cuja promoção 
reativou ao retornar dos Estados Unidos, para, depois, 
excluir do debate os problemas maiores que motivaram 
o chamamento inicial, quais sejam os da área econôm"ica 
e social, agravados e agudizados com a pÔstu~a servil ~o 
Governo ante as exigências sempre maiãres da cupidez 
da fidúcia internacional, traduzidas nas imposições do 
Fundo Monetário Internacional. 

Não há quem se contraponha à procura de caminhos e 
rotas mais seguras e dignas para a Nação brasileira hon
rar seus compromissos, mas é totalmente fora de propó
sito que o Presidente da República e seus áulicos preten
da o silêncio conivente das Oposições para as pretensões 
continuistas da "entourage'' que teima em não passar as 
mãos mais competentes e probas a condução da nau go
vernamental. 

Inicialmente, o Presidente da Repl1blica ainda procu
rou uma atuação no sentido de ouvir todos os segmentos 
representativos do pensamento nacional- .embora ape
nas quanto a uma candidatura oficial de cõrisenso -
mas logo evoluiu para audiências com os governadores 
de seu Partido e alguns (ou todos) os governadores elei
tos pela Oposição, acrescido o rol por uma-ou outra lide
rança partidária de maior exprêssão. 

Não s.e trata, porém, de posicionamento sincero, mas
de manobras pouco sutil, até, objetivando tão-somente 
abrir brechas e cindir as fileiras dos que denodadamente, 
há vinte anos. combatem o autoritarismo, o despotismo 
e o nepotismo que avassalam a Nação desde 64. 

Inteiramente falaciosa, a tese de uma candidatura pre
sidencial de consenso, arremedo da "união nacional" 
que prevaleceu ao tempo do General Outra, não tem ou
tro sentido senão, através de uma articulação desespera
da e escusa, mascarar o continuismo de uma ordem de 

coisas qu.e a Nação inteira repele com asco e que não 
- pode. mais permanecer, menos ainda com o respaldo de 

expressivos segmentos sociais, notadamente das Op-::-o
sições. 

Se o Presidente da Repl1blica quer e precisa apoíài"-se 
na sociedade inteira, inclusive nas Oposições, para go-

. vernar, é só ouvir o que dizem as entidades de elas~, in
distintamente, de patrões e de empregados; ouça os re
presentantes das profissões liberais; ouça os inteleciuais, 
os jornalistas, as donas de casa, os estudantes, os profes
sores; ouça o que dizem, através da iinprensa, do rádio e 
da televisão, diariamente, numa ladainha interminâvel, o 
que diz a Igreja, a OAB, a ABI, os Sindicãtos, as Asso~ 
ciaqões, Federações e Confederações que congregam 
toda a gama social do País; ouça o qu_e dii6ii!S~enadofes, 
deputados federais e estaduais, ve!_eadores e prefeitos, 
em todos os rin"Cões brasileiros. Leia os incontáveis. ma
nifes.tos, memoriais e outras manifestações que lhe silo 
enviadas, prenhes de idéias e soluções honestamente ela

-boradas. Mas _leia com olhos de ver e ouça com ouvidos 
de ouvir. Não enterre a cabeça na areia pára não ver nem _ 

- ouvir o troar da tempestade que armou e que se aproxi~ 
ma célere. 

Ninguém, em sã consciência, pode ser contra a con
córdia, a pacificação da família brasileira, a harmonia 

- -social, o desarmamento dos espíritos. 
Mas concórdia não pode ser confundida com capitu

lação e a pacificaçãO da família brasileira, a harmonia e 
o desarme de espíritos não poderão jamais ser atingidos 
mediante uma rendição incondicional vergonhosa e de
sonrosa dos que combate o bom combatem; dos que 
terçam as armas da lealdade, da honestidade de propósi
tos e da boa te, de viseira erguida, sem subterfúgjos nem 
tergiversações. 

Se o Presidente da República, embora tardiamente, 
entende que chegou a hora de uilir a Nação brasileira, 
não procure essa união percorrendo os desvãos e becos 
soillbrios da cizânia, ou as vielas-e calninhos tortUosos 
dO adesisffio vil. Ele que venha pela a~e~ida larga e fran
ca da discussão aberta, pela estrada ensolarada da lisura, 
da deVolução ao POvO de seu legítimo direito de decidir, 
.em urnas livres de peias, seu próprio destino. 

O Presidente da República, em juramento que toda a 
Naçãa: viu e ouviu pela televisão e pelo rádio e depois leu 
na imprensa, proinetey solenemente fazer deste Pafs uma 
Democracia. 

Juramento, em nosso entender e cremos que no de 
todo o povo brasileiro, é coisa séria, sagrada até, que 
deve merecer respeito, primacialmente por quem o pro
fere. Respeito ainda maior se deve exigir quando quem o 
profere é um Ge.neral do Exército Brasileiro, de tão H di
mas tradições de honra e dignidade. 

Pois que o Sr. Presidente da RepJbJica simplesmente 
cu~ pra o seu juramento, fazendo deste País uma Demo
cracia real devolvendo - e com todas as honras - ao 

Po.vo, seu mais legítimo senhor, o direito de escolher, li
vremente, em eleições diretas, seu governante maior. 

Convoque o Sr. Presidente da República uma As
sembléia Nacional Constituinte para elaborar uma ver
dadeira Carta Constitucional, uma Constituição que 
substancie um novo Pacto Social onde só figurem nor
mas que tenham dignidade constitucional. 

Aí, então, sim, o Presidente da República poderâ 
recolher-se à vida particular, ao recesso de seu lar e, 
olhando de fronte erguida, firmemente, seus familiares e 
amigos, dizer: cumpri meu dever. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira) - Nada 
mais havendo a tratar, vou enc~?rrar a presente sc::ssão, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n'? 79, de 1981 {n9 3.247/80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específicos dos créditos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscais, tendo 

PARECERES, sob n9s 585 a 587, de 1983, das Comis-
sões: 

- de Cons.tituiçào e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda que apresenta 

de n9 I-CE; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena

dor José Fragelli e voto vencido, em separado, do Sena
dor Pedro Simon. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 51, de 1983 (n9 88/79, na Casa de origem), que revi
gora, com nova redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
J9 de maio de 1943, dispondo sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 552, de 1983, da 
Comissão 

- de Legislação Social. 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 150, de 1982 (n~> 3.826/80, na Casa de origem}, que 
dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de }9 de 
maio de 1943, tendo 

PARECER., sob n~> 627~ de 1983, da Comissão 
-- de Legislação Social, favorável, com voto vencido, 

em separado, do Senador Gabriel Hermes. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto_ Lc;:
gislativo n'>' 36, de 1981 (n'>' 99/81, na Câmara dos DepU
tados), que homologa o ato do Conselho Monetário N!l
cional que autorizou emissões adicionais P~ pape(
moeda em 1980, até o limite de CrS 70.000.000.000,oQ 
(setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação erq 
vigor, tendo 

PARECERES, sob n~'s 322 a 326, de 1983, das Comis-_ 
sões: 

- de Constituição e Justica- l'>' pronunciamento: fa
vorãvel, com voto vencido __ do Senador Orestes Quércia; 
2'>' pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; 

- de Economia, favorável; e 
-de Financas-1~' pronunciamento: solicitando o ree-

xame da Comissão de Constituição e Justiça, 211 pronun
ciamento: favorável. 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 158, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senador ftamar Fran
co, que veda a instituição ou majora~ do t!ibuto por 
decreto-lei,e dá outras providências, fendo 

PARECER, sob nQ 688, de 1983, ©Comissão 
-de Constiluição c Justiça, pela inConstitucionalida

de. 

6 

Votação, em turno único, do Requeriinento n9 781, de 
J983, de auloda do Senador Yírgfiío T~or~, solicitan
do, nos termos do art. 371, alínea c., d_E_. -~~rriento Inter~ 
no, urgência para o Projeto de Lei da .C· ara n~ 54, de 
1983, (n~> 881/79, na Casa de origerTiJ, ue regula o 
exercício da profissão de Técnico em Planejamento. 
Turístico,e determina outras providência~. 

V t 
- . - 7 . \. 

o açao, em pnme1ro turno, do ProJeto deLe1 do Se-
nado n~> 203, de 19_82, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, revogando díSPosilíVos da Lei n'>' 7.016, de 23 de 
agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos 
integrantes do Piano de Classíficação Instituído pela Lei 
n"' 5.645, de 1970, tendo 

PARECERES, sob n'>'s 689 a 691, de 1983, das Comis~ 
sões: 

-de ('onstituicào e Justica, pela constitucionalidade, 
juridicidade, e, no mérito, fãvorável; 

- de Sen·ico Público Civil, favorável; e 
- de Financas, favorável. 

Votação, em primeirO-tUrno (apreciação preliminar·aa 
constituctonalidade, nos termos çlo art. 296._d_o Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do BraSil opine Sobre a escolha 
de Magistrados que devam integrar tribunaiS Com juris-
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n"' 634, de 1983; da Comis&ãQ 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do S_epador Josê Ignácio. 

Discussão, em prtmeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do .Regi~ 
menta Interno), do Projeto "de Lei do S..en.a_Qo n~_21, de 
1983, de autoria do 5enador Henrique Santillo, que dis~ 
põe sobre a redução do preço do álcool para venda a 

proprietários de veículos de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas condições que esPecifica, tendo 

PARECER, sob nll 710, de 1983, da Comissão 
- de- Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de. - - · 

-(Dependendo_ da votação do Requerimento n~ 775, de 
t 983, de autoria do. Senador Humberto Lucena, de adia
mento da discUsSão para a sessão de 7 de outubro do ca·r
rente ano.) 

O SR. PRESIDENTE (Berledito Ferreira)- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às !8 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEDO SR. JO
SE UNS NA SESSÃO DE IÚ-83 E QUE, EN· 
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSf. LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte 
di,scurso.) - Sr. Presidente e Sr_s. Senadores: 

tfá pouco o nobre Senador Mário Maia fez referência 
a uin gra:ve problema de abastecimento, que está preocu
pando o Estado do Acre. Recebi do Presidente do CNP, 
o Gendal Oziel de Almeida Costa, as informações mais 
novas sobre essa _questão, e creio, Sr. Presidente, de gran
de importância trazê~las ao conhecimento desta Casa, 
sobretudo em atenção ao pronunciamento do Maia, in
teressado na questão do seu Estado. 

A cidade de Rio Branco é abastecida de combustíve~s, 
de deriva_dos de petróleo por duas vias: pela BR-364 que, 
a pa~tir do Porto de Manaus, chega àquela cidªde pelo 
rumo do rio Abunã, ou através do rio Purus, até Boca do 
Ac(e, o Porto mais próximo de Rio Branco, e daí até lá, 
através da BR-_317. 

A crise foi prevista pelo Conselho Nacional -de Pe
U:óleo~ que mostrou suas preocupações já há algum tem
po. Tenho em mãos um ofício a respeito do assunto, fei
to pelo Presidente do DIRAB aQ Conselho Nacional do 
Petróleo, que diz o seguinte: 

A respeito dos últimos acontecimentos naquela 
unidade federativa, temos a acrescentar, além da
quilo que ]á relatamos, o que segue: 

l. Audiência com o Governador - Em 16 de 
agostQ comparecemos ao Palácio do Governo,_ na 
capitar acreana, ocasião em que tomamos ciência 
das dificuldades que naquele momento já se mani
festara em termos de abastecirriiú:tto_de derivados
óleo diesel e GLP, principalmente. Do encontro, fi
cou acertado: 

1.1 -O: "Secretária· de Obras iria deslocar as má
quinas rodoviárias para o trecho R lo Branco-Boca 
do Acre, com a promessa de que os reparos estariam 
prontos no dia 23, terça-feira, dando condições para 
que os carros-tanques pudessem trafegar normal
mente. 

1.2- No mesmo dia, seria tentado um empréstí
mo de óleo diesel ao Ba_taJhão de Engenharia, que 
dispunha de uma chata em Rio Branco com 700m3 

do referido produto. 

Apesar da boa vontade do GovernadQr, nós acredita
mos, Sr. Presidente, que a tarefa de recomposiçãO do lei~ 
to da.ER-317 seria, naquele momento, superior' às fOrças 
-da Secretaria. Tenho em fnãos algumas fotografias que 
mOstram: a-quase impossíVel de os V~ÍCl,llOS transpOrta~ 
dores de carga trafegassem naquela rodovia. Deixo as fo
tos à disposição do Senador Mário Maia para que possa 
verificar esse fatQ. 

E -qual-~-a siti.Útção atual? O ponto fundamental con
forme previu o CNP, tem sido, realmente, o óleo diesel 
que abastece a usina termoelétrica de Rio Branco. 
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Há poucos dias o estoque naquela cidade era _de 327 
mil litros, o que _dada apenas para seis ou sete dias. Por 
l'ssó o CNP preconizou o racionamento. Quanto ao gás 
liquefeito âe petróleo, o gás de cotinha, nos dois últimos 
dias, o estoque era de 1.600 botijôes, o que praticamente 
-daria para dois dias. O CNP, porém, não só previu a cri
se como tomou todas as providências, no sentido de 
evitá-la. Isso não foi possível. A dificuldade deçorreu de 
um--çluplo cond.icionante, um dos quais imprevisíveis. 
Referi --que o abastecimento se faz por duas vias, -
Pela Rodoviã !64 - e pelo Rio Purus. 

Acontece, Sr. Presidente, que o Rio Purus começa a 
baixar suas águas em novembro. A época em que o rio 
estã de ãguas baixas, e não permite o trâfego de merca
dorias ou de barcos mais pe.'iados, até Boca do Acre, co
meça exatamente el}l novembro. No entanto, este ano, 
por ·razões desconhecidas, jã em agosto, o nívc;:l do rio 
começOu-i se mostrar pe-rigosamente baixo, de modo 
que os barcos que deveriam subir o Rio Purus já não ti
nham condições de levar a sua carga a bom termo. 

Tenho em mãos documentos que mostram qual a si
tuação, no momento, do abastecimento do Acre. São 
dois-·tetei, um deles endereçadO ão Governador do ~ta
do Pelo gererlte do distrito da PETROBRÃS Distribui
dora, effi Manaus, VaZado nos seguintes termos: 

"Retornamos assunto suprimento Estado Acre 
razão agravamento situação, haja vista caminhões 
tanque levando média lO dias cada viagem Porto 
Velho/Rio Branco, além ser impraticável utilizar 
veículOs trocados de maior capaddade que os atual
mente em ser,viço {média 10 m cúbico cada carro). 
Estamos mobílizando 80 por cento força transporte 
rodovia Rio compatível condições, estrada para su

primento nosso depósito Rio Branco, entretanto 
precárias condições BR-364, trecho Porto Ve
lho/Rio Branco, reduzem sensivelmerlte rotativida
de carros tanque. Suprimento rodoviário seguiil.fe 
nivel: 

Diesel 40 m cú~ico f dia 
QAV~1 20 ll)._çúbiçp/dia 
Posição estoque depósitO' BR Rio Branco esta da~ 

ta: 
Diesel SOO m cúbico 
Gasolina 700 m cúbico 
QAV-1 90 m cúbico 
Consumo médio diário atual: 
Qjesel tOO m cúbico/dia 
GãSoiina 35 m cúbic_o/dia 
QA\':-l 15 m cúbico/dia 
_Na tentativa reforçarmos estoque, últimos dias 

mês junho carregamos Manaus destino Rio Branco 
seguintes balsas:" 

Essas balsas foram carregadas com combustível em 
Manaus. 

.. Balsa Capacidade Produto 
Liberdade 170 m cúbico Diesel 
Alaiauh 170m cúbico Diesel 
Urubuh 170 m cúbico Diesel 
camãnaus 170 m cúbico Diesel 
Ponta Negra 170 m cúbico Diesel 
D. Carlota 
Rodrigues 300 m cúbico G_asofina 

Bemazon 300m cúbico Gasolina 

D. Judith 300 m cúbico Gasolina 

Tapuruquara 170 m cúbico QAV-1 

Acuraua 170m cubico QAV-1"" 

Assim são 850 rnl de óleo diesel, 900 de gasolina e 300 
m3 de querosene para aviação. 

Continua o tc;1ex: 

.. Embarcações acima passaram em Boca do Acre 
dia 24 P.P., todavia não podemos prever chegada do 
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combóio a Rio Branco face naturais dificuldades 
navegação rios Acre et furus nesta época ano. Êsta
mosprovidenciando carregamento em Manaus bal
sas abaixo listadas, as quais deverão chegar Boca do 
Acre-A M fins agosto et dessa localidade até Rio 
Branco Deveremos transferlr de carro tanque pela 
rodoviaBR-317, após competente autorização do 
CNP. . 

Balsa Capacidade Produto 
STAM-17 180m cúbico diesel 
STAM-19 180m cúbico diesel 
STAM-20 180m cúbico diesel 
NAVEZON-24 130m clibico CiieScl 
NAVEZON-23 l jQ m CúbicO - (Hesel 
NAVEZON-17 360fficúbico díesel 
NAVEZON-19 360m cúbico diesel 

Ante exposto externamos nossa preocupção quanto 
necessidade possível racionamento produtos em Rio 
Branco partir pró~i~a semana. Por cópia desta soli
citamos autorizaçâo do CN P Pagamento frete trans
ferência Boca do ACre/Rio Branco, distância 1d8.'/
volta 416 Km. Ressaltamos necessidade premente 
melhoria citado trecho BR 364, sentido agilizar sis
tema suprimento via rodoviária. 

AtenciosaJJ1ente 
Paulo Nogueira de_ A. Sobrinho/Gerente DiS:ú-Lto 

Manaus 
PETROBRÂS Distribuidora SjA" 

Atencíosamente 
Paulo Nogueira de A. SobrinhojGerente DistritO 

Manaus 
PETROBRÃS DiStribuidora SfA.'' 

Quero diZer a V. Ex.• que essa comunicação, que ffios
tra o quanto o CNP tem se empenhado para abastecer 
tempestivamente o Acre, estâ acompanhada de autori
zação do aumento dos fretes, conforme sug~re a PE-
TROBRÁS de Manaus. . .. 

O Sr. Al6erto Silva- Nobre senador JOsé Lins, dá li
cença para um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS- Nobre Senador, vou apenas ler 
o 29 telex, a que me referi, e em seguida darei o aparte a 
V. Ex.•, com o maior prazer. 

O segundo telex. é dirigido ao Cel. Wolowsky, da PE
TROBRÃS, em Brasítia, e diz: 

Em ·t:3-set-S3 
CNP- D1RETORIA DE ABASTECIMENTO 
ATI: CEL. WOLOWSKY 
N/FOGÂS T-183/83 DE 13-9-83 
Situação abastecimento GLP Êstado Acre é a se

guinte: 
I- Posição balsas fundeadas ejou a caminho: 
Balsa Fogás VI- com 12.-000 botijas _fundead_as 

na praia do Anori, distante 24 horas de -Boca do 
Acre. 

Obs: Boca do Acre é o porto mais próximo da ci
dade de Rio Branco onde embarcadores menores 
que fazem o transbordo conseguem chegar. Dai até 
a cidade seguem por estrada/barro 206 Km. 

Balsa Fogãs XIII- com 7.000 botijas fundeadas 
na praia de Niterói, distante 48 horas de Boca do 
Acre. 

Balsa Fogás VII- com 16.500 botijas navegan
do, devendo chegar a Foz do Pauirii dentrO de 8 dias 
onde deverá ficar fundeada e daí a Boca do Acre 72 
horas. 

Balsa Fogás XV ~5.000 botijas encalhadas em 
N ovo--Andira - entre Boca do Acre e Porto do 
Acre. 

Além destas, temos as pequenas balsas e empur
radores afretados para o transbordo: balsa Castelo 
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Branco cj empurrador A!an e balsa Fantilde cj em
purrador NM-1. São estes que estão levando aos 
poucos 3.000 a 4.000 de cada vez das grandes balsas 
fundeadas até Boca do Acre para daí seguir de cami
nhão. 

A situação é precária devido ao péssirilo estado 
das rodoviaS Boca do Acre/~io Branco e Porto Ve
lho/Rio Braoco. Para explicitar, o trecho Boca do 
Acre a Rio Branco tem 206 Km e está sendo realiza
do em 12 horas- significando 17,16 Km/hora. 

2 ':""':' Q outro meio estâ auxilia_ndo o abastecimen
to e partindo de Porto Velho/RO através_da BR-
3f9 que tem 506 Km e b;tâ_sendo feito em 18 horas, 
isto é; 29 K-m/hora, provocando pesados prejuízos 
para a c;i_istribuidora, poiS os carreteiros _estão 
cobrando Cri 750,00 por botija e o frete ressarc_ível 
pelo CNP é Cr$ 519,00 por botija (isto a partir de 1-
9-83, pois antes era somente Cr$ 470,00). Mas, a 
empresa distribuidora, pelo elevado espírito públi
co,. està arcari.do com a diferenÇa de frete de Cr$ 
231,00 por botija, antes CrS. 280,00 por botija. 

3- Estoque hoje 7 horas em Rio Branco: 1.600 
botijas 13 Kg 

Venda de 1 a 12-9-83- 12.816 botijas 

Isso significa que o consumo, em Rio Branco, é de cer
ca de 1.000 botijõ"es por dia. Repito, o estoque era en_tão 

-de 1:6oo. -
Continua o telex: 

- IstO-significa que ilão faltou OLP até presente 
data.. Tt;>dos esforços temos feito para realizar tare
fa. 

Hoje e;n trânsito via rodoviária a caminho Rio 
_Branco, aproximadamente 5.000 botijas- total ca
paz manter abastecimento durante a semana. 

Garantimos não haverá interrupção brusca abas
tecimento .GLP, como está ocorrendo com outros 
derivados. 

Qualquer informação adicional favor solicitar 
que estaremos prontos a responder. 

Saudações 
Saul Benchimol/Soc. Fogâs Ltda 

Vê-se bem que o esforço do Conselho Nacional de Pe
tróleo tem $ido ç_ontinuo, Infellzmente as rodovias que 
Ch~ga!n até Rio Branco, como citei, a BR-364 e a BR-
317, esta última saindo de Boca do- Acre, 6stão em si
tuação extreritamente difícil. 

Estando presente, jâ agora, o ·nobre Senador Mário 
Maia, cedo-lhe estas fotografia-s daS estradas que confir· 
mam o que dig-O. Os entendimentos entre o Governador 

_e_ o ÇNP já se ~esenvolvem á ?lgum tempo, isto ê, d~_sde 
·t6 de agosto, quando a PETROBRÂS, previu dificulda-
des no a'b"ãsiecimento. · 
--=-cÕ~firma, Sr. Presidente, a PETROBRÃS, que o 

abastecimento de óleo diessel, em Rio Branco, é precâi'io 
e que a usina terinoelétrica está funcionandO apenas 
ºoze horas por dia, assim mesmo com çarga reduzida. 

·-Ela espera, porém, que essa situação não piore; e Cjue, ao 
contrário, com o esforço que está fazendo, comece a me
lhora-r-, .restabelecendo-se a normalidade dentro, aproxi
madamente, de dez dias. Quanto ao gás liquefeito não 
houve racionamento, enquanto continua o esforço para 
abastecer a cidade. -

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt LJNS - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador José Lins, _eu 
não gostaria de prolongar mais esta sessão, pois há ou
tros oradores inscritos. Mas não posso deixar de, apre
ciando as inforinações corretas a respeito do esforço fei· 
to pela PETROBRÁS, verificar que V. Ex• estâ dando 
uma satisfação à Casa, ao Senador Mário Maia e ao Sr. 
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Governador do Acre, mas me ocorre, aqui, fazer ao en
genheiro José Lins a seguinte colocação.: se existe um 
Estado chamado Acre e uma Capital chamada Rio Bran
co, que se abastece de combustíveis líquidos, partindo, 
ao que eu pude compreender, da cidade de Manaus, o úl
timo ponto onde a PETROBRÃS abastece de combustí
vel, digamos assim, por petroleiros que navegam no Rio 
Amazonas ... 

O SR. JOSt LINS- Nobre Senador Alberto Silva, 
todas essas informações provêm do Sr. Paulo Nogueira 
Sobrinho, gerente da PETROBRÁS distribuidora, no 
distrito de- M:anaus.-

O Sr. Alberto Silva - Então, eu entendo que tudo 
paite"de Manaus, O combustível que abastece o_ Acre vai 
de Manaus por via rodoviária, quando elas permitem. 

O SR. JOSJ!. LINS- Vai de Manaus que é um posto 
intermediário ... 

O Sr. Alberto Silva - O que eu quero dizer é que o 
ponto de distribuição ê Manaus, então, de Manaus para 
a frente existem duas vias de comunicação; a líquida e a 
ro4oYiária. A rodoviária precâria, _pelo que se po·de ver 
em alguns trechos, porque a estrada não está construída: 
e a líquida, depende-ndo dos rios, anda ou não. Agora, o 
que observei da info·rmação de V. Ex', é que apenas uma 
dessas chatas, que tem um nome maior ê que tem uma 
capacidade de 300 mil litros, o resto estâ tudo abaixo de 
200. São 170 mil litros essa balsas mencionadas por V. 
Ex' Correto? Só tem uma de 300 mil litros. 

O SR. JOS:t UNS- Hã cerca de 500 e 700 toneladas 
ou metros cúbicos, as outras são de 360, 300, 180, etc. Hã 
de vários tamanhos. 

O Sr. Alberto Silva- Pois bem, o que eu queria con
cluir era que, se um Estado depende, fundamentalmente, 
desse transporte e à vi_sta não se tem que essas estradas 
estejam cõnCluídaS e a via líquida me parece a mais indi
cada para ser definitivamente condutora desse combustí
vel, lembrar a V. Ex' que no seu estado, no Ceará, existe 
um estaleiro que constrói barcos. Quando eu era Gover
nador do Piauí, fiz uma propõsiÇão· ao-estaleiro do Cea
rá, que me construísse chatas que não calassem mais do 
que 50 cerifímetros,-com capacidade de 200 toneladas ca
da. O pi'ojetCi fOi feito e eu só não inaugUrei essas balsas 
no Rio Parnaíba porque deixei o Governo. Mas, ele pro
jetaVa balsas de 200 toneladas, empurradas por um em
purrador, como af é mencionado, de calado de 50 centí
metros, engenheiro e Senador José Lins. E, no Rio Par
naíba, existe um calado superior a 50 centímetros, mas 
5'0 Centímetros pai-a não bater em nenhum lugar. E não 
hâ nenhum rio, ao que eu saiba, onde não exista um ca
Tiãi Cuja profundidade é bem superiOr ao do das coroas. 
E tambénl: há um tipo de navegação comandada por so
nar- no Mississipi, antigamente, cOm Vasãs aqueles ho
mens iam-, eXperimentando a profundidade do rio, na é
poca de seca, hoje, no Mississipi não existem mais esses 
homens - que a uina distância de 300 metros mede a 
profundidade do rio e· guia a emtiarcação para o canal. 
Então, se o abastecimento de uma comunidade como o 
Estado do Acre é iinportante pãra todos nós, não seria a 
hora de nós engenheiros, José Lins e Alberto Silva, aqui 
presentes, fazermos uma proposta à PETROBRÁS, que 
_m_ªnde construir chatas de calado de 50 centímetros com 
capacidade suficiente para abastecimento daquele estado 
~ _ o frotis~as arrendem essas balsas. Mas não se teria 
mais, em nenhuma outra oportunidade, de se dizér que o 
rio está seco ou estâ cheio. Elas levariam o combustível e 
o gás liquefeito em cima da coberta das balsas. Não 
acha, V. Ex', que seria uma providência adequada? 

O SR. JOSt ÚNS - Senador Alberto Silva, esse as-. 
sunto merece ser discutido com aqueles que conheçam a 
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questão a nível local. Um barco, quanto maior a dimens
são, mais barato torna o transporte. Hâ portanto vanta
gens na utilização de barcos de mai-or capacidade. Um 
programa de abastecimento de modo a estocar_ o neces-_ 
sário, nos meses mais propicias ao transporte, seria, uma
outra alternativa a analisar. 

Mas a idéia de V. Ex~ não é desprezível. Claro se for 
económica. V. Ex• sabe que, na medida em que se dimi
nui o calado, as dimensões horizontais das embarcarções 
terão que ser aumentada. Aliás, desconheço qual é a lar
gura dos canais de navegação do Purús. b possível que a _ 
racionalidade do atual processo de abastecimento do 
Acre deixe_ muito a desejar. A impressão de que tenho é 
que, salvo quando se utiliza a via hidroviâria, o· c-ustO do 
óleo que chega ao Acre deve ser muito alto, pois o trans
p"Orte a grandes distâncias tani.bêm consOmem muito 
óleo. 

Do que se carrega, apenas uma fração chega até lã. Eu 
me pergunto, às vezes, se com toda a disponibilidade de 
carvão de madeira, se não seria o caso de, durante algum 
tempo, utilizar-se esse carvão Jâ qUe hoje o OieO é-ciio e 
custa divisas~ 

Mas, quanto a esse detalhe, realmente, eu não tenho 
dados de engenharia para responder a V. Ex• ~~h~ que a 
idéia é interessante e deve Ser a.Dalisada. 

O Sr.-Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte'? 

o SR. JOSt LINS- Pois nã.õ. Concedo o aparte ao 
nobre Senador Mârio Maia. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Josê Lins, ini
cialmente quero agradecer a atenção de V. Ex• em pres
tar um esclarecimento ao povo do Acre, através da ~ribu
na do Senado, em virtude do pronunciamento que fi_ze
mos hoje nesta Casa. 

O SR. JOSI!: UNS - V~ Ex.' merece, e o povo ~do 
Acre também. 

O Sr. Mário Maia- Muito agradecido~ Em virtude 
do nosso pronunciamento focalizando a situação an~us
tiante, caótica em que se encontra a Capital do meu Es
tado, decorrente da falta de abastecimento ou de um co
lapso no abastecímento do combustível necessârio à pro
dução da energia termoelêtrica, de que nós nos utiliza
mos naquela região. No meu discurso, fiz um histórico 
da situação em que nós nos enContramOs.- Não dtava 
aqui pres_ente quando V. Ex• começou a dar a expli
cação, em resposta aos nossos argumentos, mas logo ao 
chegar ao meu gabinete, ouvindo V. Ex• ab~rd_ar o 
problema, apressei-me em vir ao plenârio para participar 
dos debates e agradecer a sua atenção. Não tenho, por
tanto, _os dados iniciais de sua argumentaçã~, ":la~ a~re
dito que V. Ex• estava fazendo referência ao- tiansporte 
do petróleO, nas duas alternativas aqui enfocadas por 
nós a BR-364 e a situação das balsas no Rio Purus. 

O SR.JOSI!. UNS- Trouxe, em atenção a V. J?x•,os 
dados fornecidos pelo CNP, quanto às medidas tomadas 
para previnir a crise e também as informações sobre a si
tuação atual do transporte de derivados de petróleo, desM 
de Manaus até Rio Branco, A maioria dos barcos e dos 
caminhões saídos de Manaus, para levar combustível ou 
derivados de petróleo para Rio Branco, estão com difiM 
culdades por dois motivos: primei l-ei, pOrque ãs ~gu_á"s do 
Rio Purus baixaram antes do que normalmente constu
mavam baixar e, seg~.mdo, porque as duas rodovias que 
levam a Rio Branco ... 

O Sr. Mário Maia - A BR-317 e a BR-364. 

O SR. JOSt LJNS- ..• a de Boca do Acre e a de Por~ 
to Velho, ambas estão em situaÇão extremamente pre
câr'ia ... 

O Sr. Mário Maia- V, Ex• fornece aqui as-fOtogra
fias. 

O SR. Jost LINS- t:: verdade. foi mantido, desde 
- 9 dia 16 de agosto, entendimento com o Gov~rnador, jâ 

prevendo-se esta crise; ficou combinado uma _melhoria 
da BR-317, com a ajuda do Governo do Estado! o que 
não foi possível, creio que em função- mesmo da dimen
são do problema. 

O Sr. Mário Maia- Em verdade, as providências to
madas pelo Conselho Nacional do ~etróleo, no momen
to vão servir apenas Como um paliativo, pois não solu
cionarão o problema do abastecimento a curto prazo; 
talvez a médio prazo, pOrque a Natureza é que vai dar a 
solução. O abastecimento das necessidades efetivas para 
a geração de energia em Rio Branco, gastam um volume 
de óleo diesel maior do que aquele que as providências 
tomadas, no momento, serão capazes de transportar. 
Veja bem! Como eu expus, nós estamos com duas alter-

.. nativas em vias de solução: Lima solução por terra, que ê 
o abastecimento via Porto Velho e um abastecimep.to 
pór água, c0n1 uma complementação =pof tefrã, que ê a 
alternativa das barcaças com óleo diesel, que estão enca
lhadas ao longo do Rio Purús. Como eu _ _argumentei, o 
a-bastecimento ae Pofto Velho, para normalizar Rio 
Branco através de caminhões, não vai ser suficiente", por
que o General Oziel autorizou ontem o Governador Naw 
bor Júnior a contratar caminhões-tarlques com capaci
.dade de dez mil litros, cada um, Vinte caminhões com 
CaPacidade para dez mil litros, transportam em cada via-

- - gem, duzentos mil litros. A geração de energia para Rio 
Branco, dentro de uma normalidade relativa, consome 
cem mil litros de óleo diesel por dia. Portanto, cada via
gem de vinte caminhões abastecerâ apenas dois dias de 
energia,_c_omo eu argumentei no meu discurso. Como o 
caminhão tem que ir e voltar "batendo _caixa" a Porto 
Velho, e pegar novos volumes de petróleo, essa operação 
de ir e vir entre um abastecimento e outro, Yai durar cer
ca de seis dias. Então, haverá uma defasagem de quatro 
dias s.em abastecimento; nós ficaremos sempre com 4 
dias sem abastecimento de petróleo. Assim, vai permane
cer a carência de petróleo durante todo o mês. O abaste
cimento pelas barcas mesmo - como V. Ex• falou -
transportando das barcas maiores que estão então en
contrado dificuldades no médio Purús entre Lãbrea e 
B_oca_ doAcre, onde realmente o Purús este ano, nesta esw 
ti ada, teve as suas águas mais baixas que o habitual, para 
barcaças menores, quando chegam à Boca do Acre o 
problema novainente se cria, porque daí até Rio Branco, 
o combustível _terâ que ser transportado por terra nova
mente pela BR-317, numa extensão de 320 km. O proble
ma também vai continuar, pois as dificuldades estão no 
volume de_veículos que vão transportar a mercadoria. Só 
_quando os Rios Purús e Acre tiverem suas âguas mais 
elevada_s, -é Cjue essas bafcaças com grande volume de 
óleo dieSel poderão chegar diretamente à Rio Branco, le
vando 3 milhões e 500 mil litros, que é o volume desse 
combustível que está sendo transportado. Quando as 
barcaças chegarem a Rio Branco, a situação ficârã" reguM 
larizada num período de aproximadamente 3 a 4_ J!leses, 
A nossa crítica -princijJal sõbre O deScontrole d~sse ab~s
tecimento, foi a imprevidência, a, falta de pieVísã.o dos 
órgãos competentes, no caso, o Conselho Nacional do 
Petróleo, que é o órgão normativo da distribuição do pe
tróleO nas paragens mais longínquas do Brasil. Esta, a 
critica qUe nós quisemos fazer, mostrando que este abas
tecimento poderia ter sido feito quando as âguas dos rios 
estavam ainda elevadas, dando o suficiente trânsito a es
sas embarcações. Como o ~enador Alberto Silva estava 
falando, do ponto de vista tecnológico e de engenharia, 
as bãicaça.S jâ foram construídas dentro de_st~ tecnoloM 
gi3:- eiis iêin--0 fundo chato, têm um pequeno calado e 
são largas. Ãs vezes, elas encalham, não no banco de 
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areia, mas no rio, onde o canaJ se torna estreito, por elas 
serem tão largas ... 

O SR. JOSt LINS - O canal varia, às vezes. 

O Sr. Mário Maia - Varia, às vezes. O leito do rio 
tem uma largura permanente quando as águas baixam, 
mas a profundidade ê muito variâvel, têm aqueles ban
cos de areia ... 

O SR. JOSÉ LINS- Isso acontece até com os navios 
"-de carreira nos riOs da amazônia, como V. Ex• sabe. 

O Sr. Mário Maia- Exato, porque são rios de planí
cie, rios assoreados quando a água baixa. Se o_ COriSdll~ 
Nacional de Petróleo mandar fazer um estudo ma1s 
aprofundado dessa situação de transporte entre Manaus 
e Rio Branco, que ê o mais barato, vão verificar que de
veriam ser transportados durante os oito meses em que o 

~rio dá uma ágtia ma.Is"cheia ou rio mêdio para chegar às 
barcaças. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O tempo estã 
esgotado e nós teremos uma sessão extraordinária às 18 
horas e trinta· minutos. 

O SR. JOSt UNS- Peço a V. Ex• um minuto para 
terminar, Sr. Presidente, em atenção ao Senador Mârio 
Maia que me aparteou. 

Nos documentos que acabo de ler V. Ex~ terá todos os 
dados, não só de transporte diârio, como de consumo 
diârio. As barcas maiores estão sendo substituídas por 
barcas menores, de menor calado, para que não falte 
óleo pelo menos não se agrave a.situação de Rio Branco. 
O esforç-o estâ sendo feito não só na utilização ~e barcas 
menores, mas também na recuperação das rodovias e 
mesmo no aumento do número de caminhões. Segundo 
o General Oziel Almeida Costa, Presidente do Conselho 
Nacional do Petróleo, o cerne da crise estâ na falta de 
diesel para termoelétrica. Nào faltou e nem faltará o gás 
liqUefeito e nem a gasolina. Mas nos próximos 10 dias, 
aproximadamente Rio Branco terá o seu abastecimento 
totalmente regularizado. 

O Sr. Mário Maia- Infelizmente a Mesa estâ acio
nilndo a:S campainhas e não dâ para continuarmos no de
bate que é de interesse muito grande para a nossa Região 
Norte. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - J;:u posso 
lembrar a V._Ex~s que na sessão extraordinária hã marw 
gem para qualquer coisa nesse sentido. 

O SR. JOS:I!: LINS- Estarei, Sr. Presidente, à dispo
sição do nobre Senador do Acre para debater a matéria. 
Estou aqui transmsitindo as informações que me foram 
dadas pelo CNP, e quero aproveitar, .. r 

O Sr. Mário Maia- Se o Senador José Lins permitis
se, nós continuaríamos na sessão extraordináiiã. 

O SR. JOSit UNS - Quero fazer justiça ao_ Conse
lho Nacional do Petróleo e ao General Ozíel Almeida 
que reaimente tem feito um grande esforço no sentido de 
ajudar Rio Branco. Ele previu essas dificuldades e estâ 
agora, fazendo tudo para que não acontei;a o pior. Seu 
objetivo é que, dentro de lO dias todo o abas_tecimento 
esteja regularizado. Nós esperamos Sr. Presidente, que 
isso aconteça, o Acre merece e. necessita. (Muito beml) 
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DOCUMENTOA QUE SE REFERE O SR. JO
SE UNS EM SEU DISCURSO: -

0913.1300 
611977CNPE BR 
CNP -- Oiretoria de Abastecimento 
ATT: Cel. Wolowsky 

Em 13 set 83 

Vitoldo Wolowski - DIRAB 
N/FOGÁS T~I8J78J de 13-9-83: 
Situação abastecimento GLP Estado Acre eh a seguinte: 
l - Posição balsas fundeadas efou a caminho: 
Balsas FOGÁS VI = 

Com 12.000 botijas fundeada na praia -do Ànori dis~ 
tante 24 horas de boca do Acre. 
OBS: Boca do Acre em o porto mais proxirno da cidade 
de Rio Branco onde embarcações menores que fazem o 
transbordo conseguem chegar. Dai ateh a cidade seguem 
por estrada/barro - 206 Km. 
Balsas FOGÁS XIII ~ 

Com 7.000 botijas fUndeada na praia de Niteroi dis~ 
tante 48 horas de Boca do Acre. 
Balsa FOGÁS VIl 1~ 

Com !6.500 botijas navegaild9, devendO çheiaf ~-fõz 
do Pauini dentro 8 diaS onde deverah ficar fundeada et 
dai a Boca do Acre 72 horas 
Balsa FOGÁS XV I= 

5.000 botijas encalhadas em Novo Andirah- entre 
Boca do Acre et Porto Acre. 

Alem destas, temos as pequenas balsas e empurradores 
afretados para o transbordo: balsa Castelo Branco e/em
purrador Alan et Balsa Fantilde e/empurrador NM-1 -
são estes que estão levando aos poucos 3.000 a 4.000 de 
cada vez das grandes balsas fundeadas ateh Boca do 
Acre para dai seguir caminhão. 
A situação eh precaria devido ao pessimo estado das ro
dovias Boca do Acre/Rio Branco et Porto Velho/Rio 
Branco. Para explicitar o trecho Boca do Acre a Rio 
Branco tem 206 Km et estah sendo realizado em 12 horas 
-significando 17,16 Kill/hcifa: 
2- O outro meio qué esfillãuxiliando o abastecimento 
eh partindo de Porto Velho/RO atraves da BR-319 que 
tem 506 Km et estah sendo feito em 18 horas, isto eh, 29 
Km/hora, provocando pesados prejuízos para a distri
buidora, pois os carreteiros estão cobrando Cr$ -750,00 
por botija e o frete ressarcivel pelo CNP eh Cd 519,00 
por botija (isto a partir de l-9-83, poiS-antes era somente 
Cr$ 470,00). Mas, a empresa distribuidora pelo elevado 
espírito publico estah arcando com a diferença de frete 
de Cr$ 231,00 por botija, anteS Cr$ -28"0, por botija. 
3 - Estoque hoje 7 horas em Rio Branca_: 
1.600 botijas 13 Kg 
Venda de 1 a 12-9-83 :;o_ 12.816 botijas 
Isto significa que não faltou GLP ateh presente data. To
dos esforços temos feito para realizar tarefa. 
Hoje em transito via rodoviaria a caminho Rio Branco, 
aproximadamente 5.000 botijas-~ total capa-z _manter 
abastecimento durante a semana~ 
Garantimos não haverah interrupção brusca abasteci
mento GLP, como estah ocorrendo com outros deriva
dos. 
Qualquer informação adicional favor solicitar que es_ta
remos prontos a responder. 
Saudações 
Saul Benchimoi/SOC.. FQGÁS LTDA 

Erri"l3 set 83 
Manaus 407/009 411 13 JIIOCRIS 
CNP/DIRAB 
At~.:- Cel. Vitoldo Z. Wolowsky 

Vitoldo Wolowski 
DIRAB 

DISMAN/T 3161/83 13-9-83- (urgente) 
Em atenção entendimentos telefónicos essa ctata, re
trãnsínitimos vossoria-nosso telex DISMAN-T-26"!0/83, 
29 jul: 

"Exm"' Sr. 
Dr. Nabor Teles da Rocha Júnior 
MD. Governador Estado do Acre (TR) 
CC: 

CNP-DIR4B/2' CEC/5'BEC/DNER-1' DRF /Sec. 
Transp. Est. AcrejBR-GOP 
DISMAN/T 26WOJ83 29-7-83 (confidencial urgenter) 
Retornamos assunto suprimento Estado Acre razão 
agravamento situação, haja vista caminhões tanque le
vando média lO dias cada viagem Porto Velho-Rio 

___ Branco, além ser impraticavelmente utilizar veículos 
-trucados de maior capacidade que os atUalmente_ en1 ser
viço (média 10 m cúbico cada carro). Estamos mobili-

-zando 8Q_por_ Cento força transporte rodovia Rio CQm

patível condições_-estrada para suprimento nosso 
depósito Rio Branco, entretanto prec.árias condições 
BR-364 tre_cho Porto Velho--=-Rio Branco reduzem sensi
velmente rotatividade carros_ tanque. Suprimento rodo
viârio seguinte nível: 

Diesel 
QAV-1 

40 m cúbicojdia 
20 m cúbico/dia 

Posição estoque depósito BR Rio Branco esta da~a: 

Diesel 
Gãsõlinã 
AQV-1 

500 m cúbico 
700 m cúbico 
90 m cúbico 

Consumo inédio diário atual: 

Diesel 
Gasolina 

-- 15 m Cúbico/dia 

IOO m cúbico/dia 
35m cúbico/dia 

--Na tentatiVa reforçamoS estoque, últimos dias mês junho 
carregamos Manaus destino Rio Branco seguintes balsas: 

Balsas Capacidade Produto Total 
- Liberdade_ 170 m cúbico diesel 

Alalauh 170 m cúbico dil~sel 

Urubuh 170m cúbico 
Camanaus 170m cúbico 
Ponta Negra 170m cúbico 
D.Carlota 
Rodrigues 300m cúbico 
Bemazon 300m cúbicos 
D. Judith 300m cúbico 

_-Tapuruquara 170m cúbico 
Acuraua 170 m cúbico 

diesel 
diesel 
diesel 

Gasolin-a 
gasolina 
gasolina 
QAV-1 
QAV-1 

850 m cU bico 

900 m Cúbico 

340m cúbico 

· - Embarcações acíma passaram em Boca do Acre dia 24 
p.p., todavia nâo podenios prever chegada do com bóio a 
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Rio Branco face naturais dificuldades navegação rios 
Acre et furos nesta epcca ano. Estamos 
providenciando carregamento em Manaus balsas abaixo 
listadas, as quais deverão chegar Boca do Acre--AM fins 
agosto et dessa localidade ateh Rio- Branco devermos 
transferir de carro tanque pela rodovia 
BR~317, após competente autorização do CNP. 

Balsa Capacidade Produto 
STAM-17 180m cúbico diesel 
STAM-19 180m cúbico diesel 
STAM-20 180m cúbico diesel 
NAVEZON-24 130m cúbico diesel 
NAVEZON-23 130m cúbico diesel 
Navezon-17 360m cúbico diesel 
Navezon-19 360m cúbico diesel 

~nte exposto externamos nossa preocupação quanto ne-
cessidade possível racionamento produtos em Rio Bran-

- ~-? partir próxima semana. Por cópia desta solicitamos 
autoriza-ção do CNP pagamento frete transfe 
rência Boca do Acre-Rio Branco. distância ida/volta 
416 Km. -

Ressaltamos necessid::i.de premente melhoria citado tre
cho BR-364, sentido agilizar sistema suprimento via ro
doviária. 

Atenciosamente 
Paulo Nogueira de A. SobrinhojGerente Distrito Ma

naus 
PETROBRÁS Distribuidora S/ A" 

Atenciosamente 
Paulo Nogueira de A. Sobrinho/Gerente Distrito Ma

naus 
PETROBRÁS Distribuidora SJA" 

Conselho Nacional do Petróleo 
Diretoria de_Abastecimento 
Comissão de Estudos de Bases e Terminais 

Assunto: Abastecimento de derivados de petróleo no Es
tado do Acre. 

Senhor Direlor da DIRAB 

A respeito dos últimos acontecimentos naquela unida
de federativa, temos a acrescentar, além daquilo que já 
relatamos, o que segue: 

I. Audiência com o Governador - Em 16 de agosto 
comparecemos ao Palácio do Gõ-verno, na capi
tal acreana, ocasião em tomamos ciência das difi
culdades que naquele momento já se manifestara 
em termos de abastecimento de derivados - óleo 
diesel e OLP, principalmente. Do encontro, ficou 
acertado: 

1.1 -O Secretário de Obras iria deslocar as máquinas 
rodoviárias para o trecho Rio Branco-Boca do 
A~re, com a promessa de que os reparos esta
riam prontos no dia 23~ terça-feira, dando-con
dições para -que os carros-tanques pudessem 
trafegar normalmente. 

1.2 - No mesmo dia, seria tentado um empréstimo de 
óleo diesel ao Batalhão de Engenharia, que dis
punha de uma chata em Rio Branco com 700m3 

do referido produto. 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO Sfl. JO
SE UNS VA SJ;:SS.ÃO DE I5-9-83 E QUE. EN
TREGUli À REVISÃO .PO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - S_r. Presidente e Srs. Senadores: 

O assunto do meu discurso de boje seria outro. Toda
via, tendo em conta o pronunciamento que acaba de fa
zer o nobre Senador I..áz_1,1.ro ~rboza, creio da minha 
obrigação dar a S. Ex.' e ao Senado algumas informações 
fundamentais sobre importação de milho e de outros 
produtos, como é o caso do farelo e do óleo bruto de so
ja. 

O Sr. Lázaro Barboza - O problema de todos os 
grãos, exato. 

O SR. JOS.t UNS- Na realidade, Sr. Presidente, a 
nossa produção de milho, na safra 79/80, foi de 19.939 
ou, praticamente 20 nlilhões de toneladas. Na safra de 
80/81 atingimos qUaSe- 22 rriilhões de toneladas -
21.871,8, para ser exato; na safra 81/82 a produção cres~ 
ceu, também, chegando a 22.103,7 toneladas. Para esta 
safra atual, de 82/83, a produção estava estimada em 23 
milhões e 100 mil toneladas, o que seria suficiente não 
apenas para atender o consumo interno previsto como, 
para aumentar os nossos estoques, permitindo, ainda al
guns excedentes exportâveis. 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite V. Ex• uma rapidís
sima intervenção? 

O SR. JOSE: LINS - Ccim pi'"i:zer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Apenas para permitir ã. V. 
Ex•, então fazer um apnhado mais global, Senador José 
Lins, do crescimento da produção de milho. Na realida
de, foi um crescimento apenas 'Vegetativo~ um crescimen
to que não chegou a acompanhar a evolução do mercado 
consumidor. V. Ex~ não pode se esquecer de um dado 
fundamental: de que dada a alta taxa demogrãfica do 
País, a cada ano, a população do País aumenta em al
guns milhões de bocas; e o crescimento da Produção de 
milho foi infinitamente pequeno. Se V. Ex• examinar a 
evolução da produção de milho nos países ocasional
mente cultivadores desse grão, V. Ex~ vai constatar que 
nós, na realidade, estamos caminhando para trãs, o que 
não é novidade dizer aqui; porque hoje nós podemos, em 
qualquer botequim, ou em qualquer casa humilde, nós 
podemos encontrar um prato internacional - o arroz 
não é produzido aqui, o arroz veio da Ãsía, o milho, ou a 
farinha de mitho também virâ de fora, o feijão e assim 
por diante. Isso num país, Sr. Presidente, que tem todas 
as condições para abastecer cinco ou seis- VezeS mais a 

sua população. Veja V. Ext que alg~ma coisa efetiva
mente está- errada. 

· b SR. Jos.t LINS -Nobre Senador Lâzaro Barbo
za, eu sihto müito que V. Ex• não te-nha razão nesse pon
to. V. Ex• não_ estâ a par do que aconteceu, no País, nes
ses últimos anos. A nossa produção- repito para V. Ex' 
-de 1981 a 1982 passou de 19,9 milhões para 21,8; por
tanto, com mais de 10% de aumento. Em seguida, na sa
fra d~ 1981/1982 tivemos um aumento, também conside-
rável, de "cerca de 300 mil toneladas. 

Um crescimento agríco!a de_ 3 a 4%, jâ é razoável, no 
entanto, entre 1980 e 198_2 a taxa média foi de mais de 5% 
ap ano; Mas_n_ão é só, nobre Senador. Na safra de 1979 a 
1980, -parã uma capacidade de suprimento de 22,3 mi
lhõeS de toneladas, o nosso consumo foi de 21 milhões. 

-~ safra de 1980 e 1981, para uma disponibilidade de 
23,12 milhões de toneladas, o consumo ficou em 21,955. 
Na safra de 1981/1982, para uma disponibilidade de 23,3 
milhões de toneladas, o consumo representou somente 
20,99. 

Vê-se que os números de que V. Ex• dispõe não estão 
corretos. Aliás, iniciamos a safra de 1979 a 1980 com um 
estoqüe iriicial de 333 mil toneladas. A safra de_1980 a 
1981 nos encontrou com um estoque de l milhão e 251 
mil toneladas; jâ a safra de 1981/1982 contou com um_ 
estoque inicial de 1.163,008 toneladas. Ademais, no iní
cio da nova safra 83/83 tínhamos estocadas 1.731,005 to
neladas de mílho. 

Agora, veja V. Ex• a previsão de 23,1 milhões de tone
ladas, para este ano seria suficiente não só para o consu
mo previsto, de 21,2 miJhões de toneladas, como para 
permitir alguma exportação, gerando divisas de que tan
to precisamos. No entanto, V. Ex~ sabe que condições 
climâticas desfavorâveis alteraram substancialmente esse 
quadro, tanto é que a última estimativa _indica uma pro
dução de apenas 19,5 milhões de toneladas. Quei' dizer, 
as enchentes do Sul e a seca do Nordeste provocaram 
uma queda de 23,1 para 19,5 milhões de toneladas. Vale 
ainda ressaltar que, ao -contrârio do que ocorreu em anos 
anteriores, os estoques finais, tenderão para níveis críti
cos até" o início de 1984. e por isso que o Governo, tendo 
em ~onta essa enorme queda da pro_dução..,.. repito- de 
23,1 para 19,5 milhões de toneladas, tomou a precaução 
não só de sustar toda a exportação do mílho, como de 
abrir a possibilidade de importação. Se não adotar essas 
medidas os preços do milho para os consumidores vai 
crescer tremendamente. 

Aliâs V. Ex• se engana ainda quanto a um outro pon
to. O Go-vernO não está autorizado a importação de mais 
de setecentas mil toneladas. 

O Sr. Lázaro Barboza - A palavra é do Ministm. 
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O SR. JOS.It LINS - Essa é a tonelagem já exporta
da. Foram exportadas 770 mil toneladas. 

O Si. Lázaro Barboza - Exatamente. Aqui estão as 
declarações do Ministro de que o Brasil vai importar 700 
mil toneladas de milho. 

O SR. JOSt UNS ~ O que foi considerado pelo 
Conselho Monetário, na data de ontem, foi uma previ
são de aumento de déficits finais, de 410,9 mil toneladas. 
Significa, o déficit previsto para este ano é de 411 mil to
neladas. Isso significa que se nós importarmos 411 mil 
toneladas, chegaremos ao final do ano com estoque zero. 

O que o Governo-estâ fazerido, em função de um fato 
_,superveniente~ a queda da safra- é tomar uma medi
da essencial para que não falte milho àqueles que dele 
precisam ----:para o gado, para a produção de aves- se
não os prejuízos serão muito maiores. O qUe o Governo 
fez? O Governo simplesmente, no interesse do abasteci
mento, autorizou a importação de milho, desde que esse 
milho seja internado - chegue no Brasil- até o dia 29 
de janeiro de 1984. Isso com o objetivo de não prejudicar 
oS produtores já na próximã ·safra: Vedou também, no 
período, qualquer exportação adicional do produto, ex
ceto, evidentemente- e aqui é mais um dado para V. 
Ex~ - aquelas que foram anteriormente autorizadas; 
aquelas que correspondem a saldos de exportações -
para honrar os comPromissos dos fornecedores nacio
nais. O Governõ, simplesmente, estâ criando condições 
para que os importadores tragam o milho que vai nos 
faltar pelo menor preço possível. 

Que medidas foram essas? Reduziu a zero a alíquota_ 
de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Segu
ro e sobre Operações de Títulos e Valores Mobiliários, o 
IOF, incidentes na importação, enquanto à Comissão de 
Política Aduaneira é recomendada a adoção de provi
dências no sentido de isentar do Imposto de Importação 
as aquisições de milho realizadas em decorrência desse 
voto. 

O Governo age sabiamente. Seria muito pior se faltas
se milho, e isso iria OCorrer ehl decorrência da queda de 3 
milhões de toneladãs, na previsão da safra. A impor
tação mínima a ser feita para suprir a necessidade do 
mercado será, digamos, de411 mil toneladas. Claro que 
pode entrar mais do que isso por uma questão de esto
que. 

Quanto à importação do gr.iio, farelo e óleo bruto de 
soja, a explicação é a seguinte: está havendo alta sensível 
nas cotações internacionais dos produtos de soja, resul
tantes, basicamente das estimativas oficiais de quebra da 
sacra americana, aliadas a,os estímulos atualmente conce
didos à exportação do produto dentro do Pais. Isso vem 
influindo negativamente no suprimento do mercado in
terno. 
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com os ai tos preces, é -claro que o-mercS:do exP-orta
dor pode exagerar - e nesse caso exagerou de fato -
porque gerou-se um comportamento peculiar das in~ús
tria:S esmagadoras, na medida em que transferiram para 
os preços internos as elevações ocorridas nos preços in
ternacionais do complexo, enquanto, ao mesmo tempo, 
estavam obrigadas a aceitar o controle de preços previs
tos pelas Portarias n9s l3_ e 16, do Conselho Interministe
rial de Preços. 

O Sr. Lázaro Barboza --Veja v. Ex•, por exemplo, 
que o óleo de soja, pratiCamente, dobrou de preço no es-
paço de poucos dias. 

O SR. JOS.t UNS - ~ verdade. Isso em função da 
q·ueda da safra americana: e cOilSequeiltê-ete.Vaçâ"o dos 
preças externos. Os eXportadores Prefe~ialn Vender para 
fora, ao mesmo tempO em que o GoVerno estava iilcenti= 
vando as exportações. No mercadoJnterno o preçO tende 
a acompanhar a alta ex.terna. Daí a decisão do GOVefriO 
visando corrigir essá sitüaÇào. O GOvàD.O sêntlu ~Útece·g: 
sidade de garantir, a níveis estáveis,- o Suprimento intú
no de farelo e de óleo, optando pela liberaç~o dC?_S pr~ços 
intel-nos dOS- produtos do complexo da soja: -Mas, por 
outro lado, a fim de evitar um desenfreado acréscimo 
nos níveis--de preços dentro do País, optou tambéin pela 
utilização- de instrUmentos que cOntribuam- Para, no 
mínimo, compatibilizar o preço intefno com ·a preÇo ex
terno. 

Foi assim, no -lnieresSe da politica de abastecimento 
que o Governo Federal promoveu alterações nos estímu
los até então concedidos à exportação desses produtos, 
propondo para o grão, para o farelo e para o óleo bruto, 
a· redução a zero da alíqiJota do ínlpoSto de ímportação 
sobre as operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre 
as operações de títulos mobiliãrfOs~ o" IOF, e recomen
dando à Comissão de Política Aduaneira, a adoçào de 
providências no sentido de isentar do imposto de impor
tação esses produtos. 

De modo que, essas são medidas de interesse público 
para ajustar a situação do- mefcado--iriternO, ou para 
protegê-lo contra as altas exageradas, tendentes a se tor
narem superiores àquelas do mercado externo. 
~essa Uma situação de certo modo esdrúxula. Esperá

vamos uma grande regularidade no mercado interno ·de 
produtos de soja e uma grande safra de milho. Isso é o 
que se esperava. Dois f<itoS mudaram tudo: a queda da 
safra, não só no Nordeste, onde V. Ex• S3.6e que estamos 
em seca há 5 anos e a queda da produção no Sul do Pais 
onde as enchentes tiveram grande influência no caso do 
milho. No caso da .soja sobreveio a enorme alta dos 
preços no mercado externo, faZendo com que os e~porta
dores exercessem uma verdadeira corrida, no sentido de 
aproveitar a alta, internamente. 

São essas, Senador Lázaro BarbOza, as informações 
que trago a V. Ex~ As medidas_do (]ove~no, conqu_anto 
não sejam as idéias para ã nossa economia, sãi:) estrita
mente justas, patrióticas e neCesSárias. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. A L
MIR PINTO NA SESSÃO DE I9j0j83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o se
guiJlte discurso) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A comunicação e a informação constituein fatores 
-pic!poriderantes- à educação e à orientaÇão -das com uni

, dades, máxime, quando utilizadas-Para uma mobilização 
geral de massa, visando o exercício de um ação de bene
merênCia c'omo a de ontem ac-onteceu!_-

Sr. Presídente e Srs. Senadores, foraffi acóntecímenios 
que a todos comoveram e_ emocionararri os Que assisti
mos durante o decorrer de todo o dia de domingo. A TV 
Globo. contandQ com a colabor~;~.ção da Legião Brasilei
r~--de As~ist-ência e com a soliâariedade do povo brasilei
J;'O, executou um tr~balho meritório que; pelo seu verda
deiro alcance social e. filantrópico, jamais- será esquêcidO, 
prii1cíj:Jalmente- pela agradeciaa gente nordestina. 

A sil~pática einissora--dO grupO Roberto_ Marinho 
_lançoU aos quatro-cantos da pãtria o programa "Nordes
-tinos: o Brasil em busca de soluções." 

Com Imenso júbilo, constatamos que todos os Estados 
da Federação del-ani ~u-~ adesã~, _com aquele alevantado 
espírito de solidariedãde e de amor ao próximo, atenden
do de pronto ao chamamento da TV Globo, que colocou 
seus funcionários em poittos estratégicos; numa sincr-o
nia de ação que nos dava, a cada instante, notícia da 
marcha supreendente da campanha por ela encetada 
para mitigar a sede e a-fome dos seus irmãos nordestinos, 
-que ora passam pelo transe mais dificil de suas vidas, 
tendo _que enfrentar cinco anos de secas consecutivas. 

A calamidade campeia no semi-ãridO, trazerido aos-la
res pobres do N ardeste a mais contundente desolação, 
motivando tal estado de coisas a compreensão dos brasi~ 
leiros que deram e continuarão a dar o pouco ou o muito 
ao seu alcance, em beneficio das gentes_ sofredoras do 
Nordeste~ 

VimOS qUadros emocionantes: -crlaricinhas icompa
nhando seus pais para fazerem a entrega do seu donativo 
à campanha o que calou profundamente em nossos co
rações. 

Por que tanto infortúnio para o Nordeste? A natureza 
que tem sidõ"tãó dadivosa para outras terras, por que se 
tnQstra tão madrasta para o semi-ãrido brasileiro? 

Deus, apieda-se da nossa gente e mostra aos nossos 
governantes o_ caminho certo a palmilhar. 

O Norôesti, rrleUS Srs., não é só miséria, advirtam-se 
disso. por favor. O Nordeste é também uma parcela viva 
da nacionalidade, possuidor de imensas riquezas que 
preciSam ser eXploradas; o NOrdeste não- veio a"Ci mundtl 
para ser mendigo e viver da caridade pública, não! Os 
nordestinos não são tão soberbos que deixem de reco
nhCcer, nos seus cornpatrfcios, a ajuda fraterna que lhe é 
dada nos momentos difiíceís por que tem passado. O 
Nordeste não aceita é o descaso dos governantes que, hã 
três séculos, nada ou qua_se nada fizeram para uma so
lução __ o,bjetiva quanto ao problema d~ seca. 

Olham-no, os governantes, nas épocas cíclicas de cala
midade, e lá se v_êiri as emergências que, ao final da catás
trOfe, nada ou quase nada, resolveram. 

A constr~9ão _de -~çudes e barragens, perfuraçõe~ de 
poçÕs profundos, Ügeiro incentivo à irrigação, isto tudo 
é muito bom quando se tem âgua para encher os rios e os 

""'--- aÇUOCs. Mas quando- estã faltando- como agora- o 
que fazer? 

O que é necessário exatamente é estimular e prestigiar 
á Ceritro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos 
para pó r à prova o MOCLIMA que faz chover. Mas, in
felizmente, o Governo parece não acreditar nos estudos 
dos técnicos que fazem o CTA - é o entendimento ã. 
priori. 
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Dê o Governo da República o dinheiro que eles preci
sam para a criação de nuvens e; se estas não aparecerem, 
aí sim, quando nada, o Governo não será culpado com a 
pecha da omisSão:- Sería mais um desencanto para o 
Nordeste, mais uma frustração. Mas terã sido reconheci~ 
da a tentativa científica que todos esperavam, e ainda es
peram qlie -dê resultados positivos. 

O -Governo tem feitO" tantos" gastos com obras sem 
maior significação, principalmente para o NOrdeste, por
qUe não teiltar o CTA? Pois tádos clamam pelo MOCLI
MA: 

Pesejo, sr·: Presldent~, n~sta oportunidade, louv~r a 
atitude assumida pela Rede Globo de televisão e ã Le
gião Brasileira de Assistência, pelo excelente desempe
nho da campanha em prol do nordestino, que estou certo 
continuará a oferecer os mais salutares resultados. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar~ 
te? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, tenho o maior 
prazer; 

O Sr. Marcondcs Gadelha - Nobre seriador Almir 
Pinto, guero associaNne também a V. Ex•_ nesse elogio 
que faz à Rede Globo, e estender mais _uma palavra de 
gfatidão, tambêm, em nome da minha Região, e em 
nome do meu Estado, a Paraíba. Durante um dia inteiro, 
a solidariedade nacional foi Concitada por aquela Re~e 
de comunicaÇões. Durante um dia inteiro os problemas 
do Nordeste foram suscitados e lembrados à consciência 
nacional. Durante um dia inteiro, a geografia ressequida 
do rosto da nossa gente foi exibida pelo vídeo nos lares 
de toda a Nação. Pouco Importa a quantidade de recur
sos ou_ de yíver~ amealhados. Importa acima de tuclo, 
nobre Senador, que a Rede Globo assumiu a sua respon
sabilidade social, como o maior inStrumento de coinuni
cação deste País e, portanto, como o maior órgão forma
dor de opinião pública. Importa que esta cadeia de tele
visão voltou as suas lentes para dentro do País, onde 
também as tragédias merecem uma constante preocu
pação. Nem só de biafras vivem as dores do mundo, nem 
só de guerraS, nem só de problemas ao Oriente Médio, 
nem só de ameaça atórriica viVem o nosso SUsto e a nossa 
preocupação. Aqui iilternamente há uma tragédia pro
traída, uma tragédia lenta que vem se arrastando hã 4 
anos, secando, minando as forças de uma região inteira, 
produzindo, como se dissf:, gerações de nanicos, de oli
goedes, de analfabetos, de pessoas de qualquer forma li
mi~adas na luta pela _vida. Este fato_ de ontem é de Uma 
importância extraordinária: é um marCo histórico na 
vida das comunicações deste País. Nobre Senador Alnlir 
Pinto, n~o há nçnhuffi exãgero .na lo~J.vação_ que V. Ex~ 
estã_fazendo soQreutdo quando a Re~e Globo se com
promete a levar o debate mais longe, a promover mesas
redondas, simpósios e a apontar soluções, a convocar os 
têcn_icos, _o_s Políticos e t_odOs quantos tenham alguma 

- resPonsabilidade social neste País. Não há, mais foi-ma 
insólita de manifestação, nobre Senador. Tudojâ foi es
gotado como forma de chocar a opinião pública. Eu vi lã 
na minha cidade, no dia 7 de setembro, em plena come
moração da Semana da Pátria, em p(eno desfile cívico, 
em meio a soldados e estudantes engalanados, um pelo
tão de irmãos nossos, flagelados, andrajosos, enganjou~ 
se às filas que marchavam _e desfilou o seu sofrimento em 
meio àquela festa, em meio àquela organização cívica; 
talvez tenha sido mais uma forma insólita de protestar 
ao lado do ato de se comer publicamente ratos e galan
gos, ao lado de se vasculharem os lixos das grandes e pe
q~enas cidades_ à cata do que comer, ao lado de se inva
direm feiras-livres e supermercados, armados de latas, 
cuias, sacos para encontrar alguma coisa com que apa
gar o fogo que devora as entranhas. Não há mais nenhu
ma maneira de demonstrar a grande fome, o grande pa
decimento do Nordeste. Era preciso, então, nobre Sena-
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dor almir Pinto, que um grande órgão de comunicaçãO, 
que uma grande rede de comunicação transformasse isso 
em mensagem efetiva dirigida aos corações_ e_m~ntes des
te País, para que o problema do Nordeste seja e esteja 
permanentemente à mesa da$ discuss~es, para que o 
Nordeste não seja expurgado da Federação, para que o 
Nordeste não continu~; a ser es~a_.chaga com o que o Sol, 
como cigarro na carne, ·mãgoou a civilização brasileira. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V. 
Ex•, muito Oportuno aliá_s, .. 

O Sr. João Lobo- Perrriite V. Ex' um aparte? 

O Sr. Moacyr Dalla- Permite V._ Ext um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO -- ... ao pronunciamento que 
faço nesta tarde e em seguinda, concedo o aparte ao 
nobre Senador Jo.ão Lobo, do Piauí. 

O Sr. João Lobo - Senador Almir_ Pinto, era apenas 
uma sugestão para pedir a V. Ex• que a incluísse em seu 
oportuno di_scurso._ N ás que conhecemos a grande força 
moralizadora da TV-Globo, gostaríamos de pedir a V. 
Ex• que conseguisse interessar a Rede Globo no Proje~Q 
do CT A e fizesse com __ que a Rede Qlqb'? enc~passe 
esse projeto, comovesse ou c_hl;t.ma_sse a atenção das auto
ridades para esse projeto qite poderâ Ser, acfeditO tantp 
quanto V. Ex•, uma das soluções para o problema do 
Nordeste. Era essa a _sugestã_o. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• porque 
foi oportuníssimo o Pensamento que àcabou de exarar. 
Entendo, nobre Senador, porque o MOCL_IMA ~_está 
ar, o CTA poderã confirmai" cientificamente- os- estudos 
que hã realizado. Mas quando V. Ex• ia pedindo um 
aparte me lembrei, Sr. Presidente, de uma coisa, de duas 
passagens muito intç~:essanteS ontem, aqui em brasflia, 
no Conjunto Nacion~l, ·-

0 pOHtico sempre ê visado e --muita gente pe~sa ·que, 
numa situação dessa, a contribuição que ele poderia dar 
seria, naquele momento, a ser televisado! 

Mal sabem, talvez, os mal-avisados, os mal
entendidos_que nós, eu pelO menos, posso dizer o traba
lho modesto que temos feito. aqui na comunidade, atra
vés da Casa_ do Cearâ, em benefjcio do flagelado cearen
se. As toneladazinhas de milho, de arroz em casca, de fei
jão, que teinos conseguido junto às entidadc;_s públicas, 
como por exemplos: o Secretário-Geral do Mínísérió-da 
Agricultura; que doou_aos. flagelados do Ceará quatro 
toneladas de milho e Jl!Jla t~m_~lada d_e arro~ em _ca:sç8. 
Isso tudo está na Casa do Ce~rá para ser mandado para 
a nossa terra! Este p_trab:al_hq que fazemos, mas, ínfeliz
mente, não temos microfo-nes Ou umãt~l~yi_sãp p_ara, __ i'~
gistrar o fato. Mas aonde es~ã,o os polítlcos __ que não apa~ 
recem e s6 fazem falar? Isto ficou comigo. 

Outra coisa interessante, lembro-me de uma criança 
de dez anos, que deu o recado do seu pai: os parlamenta
res deveriam dar um dia dos vencimentos para os _flagela
dos_do Nordeste. P_ensam que só quem ganha bem nesta 
República são os parlamentares? Não é isso que aconte
ce. Se eu mostr~r o ineu _ConJra~cheque do mês de se
tembro não é tanto assim, tem muita gentê ganhando 
mais do que Deputado e Senador. Um Deputado _disse 
que ganhava cinqUenta mil cruzeiros por dia. Eu não sei 
como, porque recebemos, nesta Casa, fixo, trezeritos-niil 
cruzeiros. Para ganharmos qualquer coisa a mais tere
mos que estar aqui presentes às sessões-ordinãrias _e ~-x
traordinári:is, s_ob_ pena do nosso_ ponto ser cortado. Essa 
é que é a verdade. Esse ponto cortado vai para o Institu
to de Previdéncia dos Congressistas, o IPC. Por c:ons_e
guinte, a idéia que se tem é a .de que só qUem gahha bein 
são os parlamentares, os pais da Pâtria. Muito bem! Mas 
isto, Sr. Presidente, poderâ ser adotado partindo a idéia 
do Senado, eu acreditt~ que todos me seguirão autorizar 
ao_ Sr. Presidente, mandar descontar um dia dos nossos 
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vencimentos do mês_ de outul;no para os_ flagelados do 
Nordeste, faço _isto_, não por insinuação daquela 
criança, porque já era esta minha idéia desse desconto, 
além do pouquinho que tenho feito em favor dos meus 
conterrâneos cearenses. 

Acredito q-ue isso ê quase uma obrigação nossa: mes· 
mo sem ostentação, algo que nós fazemos pelo amor que 
temos a nossa terra, aos nossos irmãos sofredores.~ 

__ O Sr. Mo~~yr Dalla - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Concedo o aparte aO nobre 
Senador Moacyr Dalla. 

O Sr._M~~cyr.Dalla- Nobre Senador Almir Pinto, 
eu quis aparteá-lo no preliminar dO- seu PiOnunCfãnlerltO, 
mas entendi que V. Ex• falava em período de breves co-

. mUnicãções. Mas já que outros nobres Srs. Senadores ti
veram oportunidades_ de- aparteã-lo, creia-me imensa
mente satisfeito por esta-oportunidade de falar a V. Ex• e 
a e·sia Casa. Mas triste, profundamente triste de ver e de 
sentir, e ver passar um domingo de onteni - as minhas 
hOmenagens à TV Globo, as minhas hoineri3geil.s à grati~ 
dão de __ u_Il:l homem que tem sensibilidade, a este povo 
rii.3ravilhásó que é povO brasileiro,- que Ocorreu ao· Cha~ 
marrieiito e levOu um pouco do que tinha, às vezes muito 
pouco, para ajudar os nossos irmãos do Nordeste. Mas 
êriire aquelâ's reportagêriS que viinos, vâriaS nOSserisibili~ 
zaram. A que mais me sensibilizou não foi aquela velhi~ 
nha levar um pacote de açúcar, aquela criança levar uma 
lata de Sardinha, aquele banqueiro levar um cheque de 

- -100· milhões de cruzeiros; o que mais me sensibilizou foi 
a presença da Presidente da Legião Brasileira de Assis~ 
tência, com lágrimas nos olhos a agradecer. Neste País 
ainda tem muita gente boa! V. Ex~ espancou, eu não vou 
entrar nas filigranas do pronunciamento de V. Ex~. mas 
quero pedir, com o coração na mão, com a sensibilidade 

·exposta que registre nosso apelo ao Criador dos ser~_ e 
das coisas, apelo que estendo às au_toridadeJ> maiores 
deste País, para que nós não tenhamos a desventura, a 
cresgr-açida decepção de ver novamente um domingo 
como o de ontem. 

O SR. ALMIR PINTO- Nobre Senador, como V. 
Ex•, fiquei muitó sensibilizado com a atuação da Sr• Léa 
Leal. Tanto que eu comecei este meu discurso_, Jl).Uito 
simples, aliás porém cheio de emoção tendo inicialmen
te, falado na TV Globo e na colaboração da Legião Bra
sileír.i. a e AsSistência e o seU tér-mino é justa_m~nte assim: 

"Obrigado à TV Globo e nossos agradecimentos 
sinceros, também, à LBA, responsável pelo recebi
m.eptq_qe_tQ.d(a ajud~ que deram e_ continuarão a 
·d_a.r à filan_trópica campanha ern favor da gente so
frida do N ordcste." 

t;:ste o_ meu agradecimento. 
Todo aquele material que foi dado ontem em todo o 

Pais, para a campanha, tudo aquilo será recebido pela 
Legião Brasileira Qe As~istêilcia, que -~tâ com o seu pes
soal vestido com camiseta amarela com o emblema da 
entidade, evitarido que muitos oportunistas, como apa
receram n_o Rio Qe )aneiro, lançassem mão da campanha 
e em nome dos flagelados nordestinos recebessem dona
tivos para eles próprios. 

Por conseguinte, nada mais justo, e faço questão de 
exaltar que a Rede Globo durante 12 horas esteve no ar, 
interrompendo todos os seus programas e acredito que 
todos aqueles que nela anunciam concordaram, em 
apoio à campanha ao Nordeste. Foi um trabalho que 
nós todos reconhecemos, altamente patriótico e altamen
te filantrópico. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não. 
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O Sr. Alberto Silva- O Sr. Presidente jâ está anun
ciando que o seu te!Upo terminou, nobre Senador, mas 
apenas para fazer um registro, o que não podia deixar de 
ser, como representante do Nordeste, para congratular
me com o espetãculo de ontem promovido pela Rede 
Globo e qúe senSíbitizoU: a Nação inteira, mostrando que 
o povo brasileiro é: realmente sepsível, tanto n~s enchen
tes do Sul como_ ontem com os donativos para o Nordes
te. Mas, eu gO-staiia que, em- continuação a esta campa
nha altamente meritória que merece todo o nosso apoio, 
algo de concreto e positivo sobrasse desta mobilização 
nacional em relação ao Nordeste. Que se programasse 
mesmo algumas medidas que pudessem encaminhar o 
problema do Nordeste a solução verdadeira. E V. Ex*, 

· como eu, lembramos que hã cinco anos estivemos no co~ 
meço da crise, quando o CTA disse que iríamos ter cinco 
ailoS de seca e que aQUi foi contestado. O Governador dQ . 
meu Estado disse, na ocasião, que nuvem não era carnei
ro para ser tangido, e estamos aí com essa calamidade 
em cima do Nordeste hã cinco anos. O CTA propunha 
um programa mínimo, V. Ex' lembra do custo, era algo 
em torno de quatrocentos milhões ... 

O SR. _ALMIR PINTO - Nem chegava a trezentos 
milhões. 

O SR. Alberto Silva - ... para montar o MODAR
TE ... 

O SR. ALMIR PINTO - Para montar o MOCLI
MA. 

O Sr. Alberto Silva - ... eu diria o MODARTE, que 
eram onze bases _espalhadas no Nordeste todo, com vinte 
e quatro aviões, consultando, fazendo pesquisas nas nu
vens e nucleando aquelas que podiam fazer chover. Pois 
bem, isoladamente, um governador, como o do Ceará, 
comprou-Um avião e·equipou, o da Paraíba fez o mesmo. 
Mas não houve uma ação coordenada para fazer o pro- , 
grama do CTA funcionar. Então, agora que alguns açu
des do N ardeste estão ameaçados de secar antes do fim 
do ano, onde os três mil carros-pipas da SUDENE se 
abastec_em, -porque muitos deles já estão indo buscar â
gua no_ Rio_Pa_waíba, na minha cidade, para alimentar O 
Ceará, quando esses açudes secarem, onde ê que irão 
buscar âgua para os flagelados? Não hã de ser dessalin~
zando a água do mar, como quer o Ministro César Cais~ 
E, aí, estâ o momento para o CTA que, em boa hora, a 
inteligência do Senador Virgílio Tâvora, respondendo, 
aqui, a· minha pfoposta, propõe que se faça uma comis
são interpartidária e que se vã ao Ministro parã, agora, 
usar os recursos lá existentes que são sei_s aviões; _e que se 
ponha o CTA para funcionar, sob o comando o Briga
deiro Piva, porque aí nós vamos ter chuva no Nordeste, 
porq-ue üuvem tem lá, Senador Virgílio Távora; no meu 
Es.tado eu constatei, agora, da Cidade de Corrente até 
-Teresina, Um lençol de nuvens completa, em cima de 
Fortaleza, nas serras do Çearã, nas serras do Cariri, em 
Recife, em vários lugares tem nuvens, às vezes de madru~ 
83.da. É preciso que os pilotos estejam a postos, é preciso 
que haja um comando, e aí vai chover mesmo, ao menos 
para encher os açudes, riachos, e tirar o Nordeste dessa 
situação de mais calamidade ainda, porque se esses açu
des secarem aí o drama serâ bem maior. Congr3tulo-me 
com V. Ex~ pelo discurso que faz. 

O SR. ALMIR PINTO -Agradeço o aparte de V. 
Ex• e queria - acredito que todos estarão. de acordo ~ 
que aceitemOs a idéia do nobre Senador Marcondes Ga
detha, de que a TV Glogo visite o CTA, lá em São José 
dos Campos; e nos diga, depois, se voltou convicta ou 
não de que os técnios daquele organismo têm ou não têm 
razão suficiente_ para rec1amarem ajuda monetária neces
sária para colocar em, função o MOCLIMA e o MO-
DAR TE. . 
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Tenho plena convicção de que, convicta que seja a 
Rede Globo da possibilidade de fazer chover o CTA no 
Nordeste. ela formará conosco e claniara pelo auxílio 
que hã tanto tempo daqui temos reclamado. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Ouço o nobre Senador 
Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente_Senadol-, vê V. Ex• 
a razão, modéstia à parte, que temos quando clamamos 
da formação de uma consciênCia riaCionai,' para enrreD
tar, de uma vez por todas, esse problema. Setorialmente, 
foi tratado agora do problema do MODARTE __ e do 
MOCLlMA. Mais uma vez repetimos: até se dentro do -
nosso próprio tefritóriO, -se dá riOssa região havia vozes· 
as mais discordantes sobre o MODARTE, sobre o MO
CLIMA, então o MOCLIMA, só um Estado, V. Ex~ sa
be, apoiou esse moviínento. 

O SR. ALMIR PINTO - Perfeitamente. 

O Sr. VirgOio Távora - Então o que é preciso é for
mar essa consciência: ci:mscientii:arni6.:n-os de que esse 
não é um problema só daquele pobre homem que V. Ex• 
viu, ontem, nas frentes de serviço, daquela mulher que 
gemia ao peso de uma carga tão grande para a qu-al ei8. 
não tinha sido criada para agüentar. Pois bem, isso é que 
dizemos. Nós precisamos dessa conscientização, e V. Ex• 
está fazendo aí um discurso tão oportuno. Pediríamos 
que inserisse em algumas das suas considerações essa ne
cessidade imensa. Enquanto não conscientizarmos o 
Brasil de que, realmente, não com palavras, mas com 
ação, é necessáriO resolver ·o problema do Nordeste, 
dando-lhe investimentos proporcionais -à relação popu
lacional entre o todo e a parte, no caso entre o Nordeste, 
enquanto não fizermos isso, com essas ptovidências que 
consideramos bastante para a situação aguda que vive o 
Tesouro Nacional, mas pouquíssimo para aquilo que de
sejamos que seja o auxíJio, enquantO não conscientizar
mos toda a sociedade de que é preciso desviar- vamos 
falar claro -- recursos dos investimentos do Sul, do 
Centro-Sul, em massa, para o Nordeste, durante Um 
período de cinco a dez anos, enquanto não fizermos isto 
nós teremos todos esses programas bonitos que aí ve
mos; teremos aquele espetãculo maravilhoso, em termos 
de solidariedade, repetído toda vez que houver um gran
de período de seca. Enquanto não tivermos isso, com to
dos esses projetas, desculpe-me, mas se os meios não são 
proporcionais à missão, se os meios não'estãó adeqlúid.Os 
ao objetivo, se a sociedade cá do Centro-Sul, que detém 
a riqueza brasileira, não estã convencida de que tem que 
ceder um pouco desses investimentos estataiS, do -orça
mento fiscal, do orçamento monetário, para que sejam 
aplicados na região, enquanto não iivefmoS issO"......:.. repi
to - vamos ver uma repetição monótoma, com maior 
ou menor intensidade, daquilo que ontem, com tanta efi
ciência, com tanto brilhantismo e com tanta tristeza, 
para todos nós, nordestinos que assistíamos o Sistema de 
Comunicações da TV Globo fez aparecer perante os 
olhos estarrecidos da Nação. 

O SR. ALMIR PINTO- V. Ex~ tem inteira razão; es-
tou inteiramente de acordo com V. Ex' 

O Sr. Martondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. ALMIR PINTO - Ouço V. Ex~. nobre Sena
dor. 

O Sr. Martondes Gadelha - Nobre Senador Almir 
Pinto, só para frisar que V. Ex•, mais Uffiã. vez, com mui
ta percuciência, fez uma sugestão muito importante, e 
nós temos que repisar, temos que reteclá-la, agora; a su-

gestão de que a Rede Globo vá lá e ouça, exaustivamen
te, o CTA a respeito d-o MOCLIMA; e mais.: que oüça 
também cientistas ligados a universidades pelo Pã.ís intei
ro, par:i constatar, para verificar a fidedignidade da pro
posta do CTA quanto aos seus resultados, porque não 
pode mais perdurar essa dúvida. V. Ex• sabe que o CTA, 
durante muitos anos, vem pregando um modelo barato 
de modificação do clima do Nordeste, e de solução defi
riitiV~:t -do problema das secas, a um custo que seria de_300_ 
milfiões.-

O SR. ALMIR PINTO - Em 1979. 

O Sr. Marcondes Gadelba - ... 300 milhões de cruzei
ros, em 1979, por um mecanismo simples que seria dis

- _ por alguns navios ... 

O SR: ÃLMIR PINTO-- E hoje nem isso_ ... __ 

O Sr. marcondes Gadelha - ... que espãthariam fuli
gem sobre a superfície do mar, aumentando a evaj,o~ 
ração e, conseqüentemente, formando mais nuvens que 
seriam carreadas pelos alísios e iriam se chocar com ou~ 
t.ras nuvens pre~formadas, por exemplo, nos contrafortes 
da Serra da Borborema e por fim despencariam, em bá
tegas de chuvas, no sertão, no semi-ãrido do Nordeste. 
Esse programa é muito barato para ser esquecido. V. Ex• 

___ faz muito bem e essa dúvida não pode persistir. Acho 
que nós devemos esgotar esse assunto. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu só queria um reparozi
nho, naquela parte; hoje não precisa máis de navios, hoje 
p_od~ria ser utiliz_ada uma plataforma da própria PE
TROBRÁS. 

O Sr. Mucondes Gadelbã- Em uma plataforma s6. 
V. Ex• também fez um pedido ao Presidente, para que 
descontasse um dia de seus vencimentos. Acho que seu 
gesto deve ser imitado por toda a CaSa. Eu me fifio a essa 
proposta de "1. Ex•, e faço também, o meu apdo, e peço 

- a V. Ex~ que encaminhe à Presidência uma abaixo
assinado coletivo. 

O SR. ALM!R PINTO - Coletivo. 

_O 3r. Marcondes Gadelha- Acredito que ninguém se 
recusará a seguir V. Ex• 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO -Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Alnlii" Pinto, 
não há dúvida nenhuma de que V. Ex• é muito oportuno 
e ju.sto, quando endereça seus louvores à iniciativa da 
Rede Globo, assistida ontem por toda a Nação. Mas o 
que me entristece em tudo isso, Sr. Senador, é que parece 
que antes nunca ninguém havia falado, nem conclamado 
o Governo para resolver o problema da seca do N ardes~ 
te. Desde que cheguei aqui, nesta Casa, que Ouço os apC~ 
los dramáticos ... 

O SR. ALMIR PINTO - Hã quatro anos e meio que 
estou aqui... 

__ O Sr. Hélio Gueiros- ... ouço os apelos dramáticos da 
ilustre Bancada do Nordeste, todas insistindo na necessi
dade de se fazer alguma coisa pelo Nordeste. Mas, o que 
se verifica, nobre Senador, é que o Poder Legislativo 
anda tão indígente, que ninguêm ouve o Poder Legislati~ 
vo. E para ver V. Ex•, o nobre Vice-Lfder do PDS, que
rendo dirimir uma dívida a respeito do a_certo ou desa
certo das idéias do CTA, está pedindo para que V. Ex' 
apele para a Rede Globo, para ir lá no CTA, saber se é 
ou não viável. Veja V. Ex•, este aqui o órgão de cúpula 
do Poder Legislativo, mas para se afirmar, para conse
guir, tentar conseguir alguma coisa, tel:nos que pedir em. 
prestado as escadas ou as muletas de uma rádio e de uma 
televisão. E: isso, Sr. Senador Almir Pinto, o que me en-
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tristece._No caso do CTA, nobre Senador Alberto Silva, 
Já está se to-rnando, talVez, até- impertinente, porque não 
há -um dia em_ que ele não aproveita a oportunidade para 
chamar a atenção de indicar a viabilidade desse projeto. 

O Sr; Marcondes Gadelh•- Nobre Senador, se V. Ex• 
consultar a taquigrafia, verificará que eu repeti que fosse 
consultada a comunidade universitãrhi, porijue a Rede 
G_lobo ... 

O Sr. Hélio Gueiros - Quem está com o aparte sou 
eu, nobre Senador. Mas o que eu quero dizer, nobre Se
nador, com o perdão da Presidência, é que é merencório 
o estado do Poder Legi_slativo. E, às vezes, eu quero até 
ficar indagando quando ouço um Senador da qualifi
cação do Senador Luiz Viana, dizer que as rédeas do Po
-der e do Gõverno estão com a classe política. Eu tomei 
aquilo quase oomo uma ironia. Nós não estamos com 
coisa alguma, mas absolutamente nada. Nós valemos 
menos do que uma emissora de televisão, e o nobre Sena
dor Luiz Viana quer nos comover a dizer que "cuidado 
pOrque, no momento, nós estamos com o poder na mão, 
mas este nos pode ser tirado." Tomei aquilo, com todo 
resPeito que me merece o nobre Senador, como uma fina 
ironia de S. Ex~ Mas, retomando o fio da meada, nobre 
Senador Almir Pinto, eu desejo apenas manifestar, mais 
uma vez, a minha tristeza, a minha mágoa por essa indi
gência, por essa inocuidade do Poder Legislativo e, em 
especial, do Senado da República. Não conseguimos co
mover os Poderes públicos, não conseguimos comover o 
Governo, foi preciso que uma emiSsora de rádio e televi
são tomasse o nosso lugar para que o Governo, pressu
rosamente, nos. ouvisse. E quero, nesta altura, também, 
lamentar a detUrpação que se tentou fazer do aparte do 
nobre Senador Fábio Lucena. quando S. Ex• se referiu 
ao Ministro Mário Andfeazza. Todos aqui somos razoaw 
velmente inteligentes para perceber que o Senador Fábio 
Lucena quis dizer, foi de uma seca que se arrasta por 5 
anos, sem que haja nenhuma solução para ela, é porque 
houve inépcia ou negligência da autoridade responsável. 
E V. Ex' apenas englobou secularmente o problema, 
quando disse que hã três séculos de ínépcia e de omissão. 
Mas, isso não quer dizer que o nobre Senador Fábio Lu
cena não tenha razão, quando declarou que esse estado 
terrível, tenebroso, da situação do Nordeste, deve ser le
vado a crédito ou a débito do Ministro responsável pelo 
problema. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço e quero dar 
uma resposta a V. Ex', qUando diz que não tem havido 
trabalho do Legislativo, do Congresso sobre o problema 
da seca. Sobre o problema da seca, eu diria o seguinte: há 
quatro anos e meio que estou aqui, e tamb_êm os nobres 
Senadores Alberto Silva, Helvídio Nunes, e outros, in
clusive o nobre Senador Virgílio Távora, recém-chegado, 
porque antes era Governador do Estado do Ceará, todos 
nordestinos, vivem martelando quase todas as semanas, 
tornando-se atê, às vezes, impertinente o nobre Senador 
Alberto Silva. É porque estivemos lá e vimos. Pois bem. 
Mas, isso não acontece. Os pedidos são freqUentes, espe
cialmente da bancada nordestina. 

Agora, eu tiraria a palavra "'indigência", pediria a V. 
Ex• para colocar "impotêncian, não referente ao Sena
dor. Impotência do Poder. Não me refiro a pessoa. Nin
guém leve a mal, nem sibilinamente tome como pejoratí
vo. A impotência é do Poder Legislativo. Muito bem. 
Então, nós queremos é reSguardar a potência do Poder a 
que pertencemos. Se nós temos ou não razão de estarmos 
a conclamar, quase que diariamente, por aquilo que 
achamos que seja a solução mais feliz para o Nordeste. 
Por conseguinte, acho boa a lembrança do nobre Sena
dor Marcondes Gadelha para ouvir também estudiosos e 
universitários. O problema não é, jus-tamente, para con
seguir dinheiro junto ao Goverrio. A colocação do nobre 
Senador Marcondes Gadelha, pelo que eu pude apreen-
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der, não foi assim! A Rede Globo vai ao CTA e, talvez 
com isto consiga motivar o Presidente da República. 
Quem sabe? Pode até conseguir; se, -por achar que é viã
vel, ela pode conseguir o dinheiro noutra campanha be
nemérita, como foi a de ontem. Mas, o que nós quere
mos é que ela, indo atê ao CTA, se comprovada for a ob
jetivi"dade, a positividade do projefo, rioS ajude para que 
o Nordeste tenha esse caminho certo para minimizar o 
seu eterno padecer de secas cíclicas, que já vão--C6fu~o 

V. Ex~ sabe- para mais de três séculos, desde quando 
constatou-se a primeira seca na região em 1776. 

Por conseguinte, nobrf:: Senador, não leve a m::J.l a mi
nha proposta de trocar .. indigência" por .. impotência" 
do poder. E a Rede Globo, indo ao CTA, exercitará tal
vez um trabalho patriótico de se certificar se aquilo que 
eles prometem fazer em benefíciO- do Ceará, cien!ifica
mente, é ou não viável. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permita-me V. Ex• um 
aparte? É porque fui citado nominalmente e gostaria de 
esclarecer. 

O SR. ALMIR PINTO - Sei que V. Ex.• tem sido 
muito bondoso, Sr. Presidente, e inclusive é nordestino. 
Nós, aqui, tratamos de um assunto que eu acho de uma 
importância capital pata a noSsa região -e o- ri oDre Sena
dor paraibano deseja apartear-me. Como o rneu tenipo 
está esgotado, consulto V. Ex.• se me permite Cciriceder o 
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aparte, ainda, ao nobre Senador Marcondes Gadelha? 
(j\.ssent~Il!e!!_to da Presidência.) 

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex•, alêm de nordesti
no, ê JT!Uito tolerante, Sr. Presidel).\e. Mas, nobre Sena
dor Almir Pinto, V. Ex' compreendeu bem as nossas_ob
-sirvações. Nós saudamos, com estusíasrrio; o gesto da 
Rede Globo que em nenhum momento se conflita com a 

- açào do Podt;:r Legislatiyo, pelo contrário, ê concorrente 
e se soma na busca do mesmo o bjetivo e do mesmo pro
pósito. É mais uma agência da sociedade que se soma ao 
Poder LegislativO na busca de- solução para o problema 
do Nordeste~ Agora, se esse instrumento está posto à dis
posição do Nordeste, da comunidade, da sociedade bra
sileira, dos estudiosos, então poÍ' que não otimi:Zat' esse 
instrumento? E por que não nos valermos dele para, 
também, pesquisar e buscar dirimir dúvidas que existem 
de fato. nobre Senador Hélio Gueiros, atê mesmo dentro 
do Poder Legislativo, quanto à eficácia do MOCLIMA? 
V. Ex.' talvez es_teja esquecido, mas o Senador Almir Pin
to não vai se esquecer, porque foi lá no Estado de S. Ex•, 

·_ rta Assembléia Legislativa do Ceará que um Deputado 
estadual levantou a suspeita de charlatanismo sobre o 
CTA. a Pod_er Legislativo se colQ_COU em dúvida_, neste 
_l)'l_Qm~nto, e o CTA já foi convocado à Câmara e ao Se
tHI.do, A 'verdade é_ que são pouquíssimas ás regiõeS do 
mundo_ onçie o MOÇL~M.A pq_dr;:func~qnª-r; talvez o_ Ira
que e o Nordeste, apenas. Veja V. Ex• que o assunto é 
delicado. Hoje, se tem dúvidas seriíssimas sobre se no 
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Iraque também o MOCLIMA daria certo. O Nordeste 
passa a ser a única reglão do mUndo com- condiÇões: na-: 
turais para a implementação de um programa tipo MO
CLIMA. De_modo que hã uma dúvida, e uma dúvid<!- de 
ordem técnica. O que eu sugeri foi que a Rede Globo fos
se às universidades, convocasse os especialistas para diri
mir um problema de ordem técnica, e não pedir pelo 
amor de_ Deus, ao GovernQ que venha a implantar um 

- prOgrama, cjuãndO esse papel é nosso. Mas eu lhe digo; 
ainda existem dúvidas técnicas ser:iíssimas a respeito da 
eficácia do MOCLIMA. 

O SR. ALMIR PINTO --Sr. Presidente, agradeço a 
benevolência de V. Ex•, e não pensei jamais que ultrapas

-sasse -do tempo normal que o Regimento me falculta. 
(Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 
N'i' 100, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais e tendo em vista o disposto na alínea 
..c" do inciso VI-Normas Especiais, do Ato da Comissão 
Diretora nY 20, de 24 de novembro de 1976, resolve: 

Designar o" ~enhor Primeiro-Secretário para eXercer as 
atribuições confendas ao Pl-esidente do Senado Federal 
pelo Aton9 20, cte24 de novembro de 1976, da CÕÔtissão 
DiretOra. 

Senador Federal, 20 de set~mbro de 1983. -Nilo Coe
lho, Presidente. 
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l.l - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. 1~'

Secretário da Câmara dos -Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Sena
do autógrafos dos segUintes proje
tas: 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
147/83 (n'4.808/81, na Casa de ori
gem), que modifica _os§§ J'··- e 49c do 
art. I~' da Lei n' 4.937, de 18 de 
marçO de 1966, para assegurar aos 
Deputados e Senadores a aver
bação, mediante indenização ao 
Instituto de Previdência dos Con
gressistas -IPC, do tempo corres
pondente a um mandato legislativo 
estadual ou municipal. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
148/83 (n' 4.159(80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a organi
zação e manutenção de bibliotecas 

-SUMÁRIO 

escolares para os níveís de 1~> e 2~> 

graus e nível superior. 
- Projeto de Lei da Câmara n~> 

149/83 (n' 4.506/81, na Casa de 
origem), que fixa em 6 (seis) hõras 
a jornada diãri_a- de trabalho nos 
seivlços de coqueria e bateria de 
fornos, e determina outras provi
dênciasA 

- Projeto de Lei da Câmara n~> 
150/83 (n~> 4,791/81, na Casa de 
origem), que proíbe a divulgação, 
em veículo de comúnicação social, 

Decreto-lei n9 5.452, de l~> de maio 
de 1943. 

- Projeto de Lei da Câmara n~> 
153/83 (n' 4.702/81, na Casa de 
origem), que altera o caput do art. 
143 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n~" 5A5i, de 1~> de maio de 1943, 
para facultar ao empregado, a 
conversão- de um terço atê a metade 

· do período de ferias em abono pe
cuniãrio. 

da fotografia do indiciádO -õu- sus- 1.2.2 __ Pareceres encaminhados 
peíto dC--críril_e_Ou éontravenção, e à Mesa 
dá outras providências. 

- Projeto d_e Lei da Câmara n~> 
1~2.3 ---:_ -Comunicação da Presi-151/83 (n~" 4.748/SI, na Casa de 

orige-rri),- que- fãcuiÚ:! aO--pescador dêilcia 
profissional filiar-se à Previdência 
Social urballa, na qUã.TídãdedeaU. - Recebimento de OfíCiO n~> S
tônomo, -----24/83 (n9 556/83--GG, na origem), 

-Projeto de_ Lei da Câmara n~' d_o Sr. Governador do Estado do 
152/83 (n~' 4.74ôf81, na Casa de _Pará soliçitação autOrizilÇão do Se-
origem), que altera a redação do nado Federal para alienar uma 
art. 201 da Consolidação das Leis área de terras devolutas, sitUada llo 
do Trabalho, aprovada pelo Municipio de Acarã. 

SEÇÃO II 

SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 158~ Sessão, 
em 22 de setembro de 1983 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência do Srs. M oacyr Da/la 
e Martins Filho. 

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

Iris Célíã :.... Fl&lo Lucena - Raimundo Parente -
Aloysio Chaves- Alexandre Costa- Helvidio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Carlos 
Alberto- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha
Marco Maciel - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante _ 
Lourival Baptista - Passos Pórto - Jutahy Magalhães 
- Luiz Viana- José lgnâcío- Moacyr Dalla- Ita
mar Franco- Murilo Badaró- Benedito Ferreira_ 
Henrique Santillo - Lázaro Barboza- Roberto Cam
pos -Carlos Chiarelli -Pedro Simon - Octácio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de_30 Srs. Senadores. 
Havendo número_, regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a. prot~o de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretãrio irá proceder à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 147, DE 1983 
(n~> 4.808/81, na Casa de origem) 

Modifica os§§ 3~> e 49 do art. I~> da Lei n9 4.937, de 
18 de março de 1966, para assegurar aos deputados e 
senadores a averbação, mediante indenização ao Ins
tituto de Previdência dos Congressistas- IPC, do 
tempo correspondente a um mandato legislatho esta
dual ou municipal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~> Os§§ 3~> e 4~> do art. t~> da Lei n~" 4.937, de 18 
de março de 1966, passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 1~> ·····-···············~······~···-~ 
§ 1' """"••••••••••••••••"""'"•••'"c 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Direfor-Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Via Superfície: 

Diretor Industrial Semestre ...... · ...... ..,._. •............••. Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano .... -....... ~----· ....•....•....... 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

1.2.4 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 

240/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre 
exigência a ser observada pelos es~ 
tabelecimentos que comercializam 
carnes e outros produtos alimentí~ 
cios perecíveis- de _origem animal. 

1.2.5 - Requerimento 

- N9 784/83, de autoria do Sr. 
Senador Henrique Santillo, solici
tando a criação de uma Comiss_ã_º 
Especial Mista para os fins que eS
pecifica. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA 
- RejeiÇão, pelo Congresso Na
cional, na sessão de_ ontem, do 
Decreto-lei n9 2.024/83. Exaltação 
da posição do PresLdente Nilo Coe
lho- na direçã_o dos trabalhos da
quela sessão. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Apoiamento à decisão tomada 
pelo Presidente Nilo Coelho quan
do da apreciação de questão de or
dem suscitada na sessão de_ ontem 
do Congresso Nacional. Eleição di
reta para Presidente da República. 
Agilização na trarhftãÇâo de proje
to de sua autoria, estabcleçendQ li
mites aos reajustes de preços de re
médios e produtos farmacêuticos. 

SENADOR FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO.rror delegação 
da Liderança do PMDB - Co
mentários sobre a_terceira carta de 
intenções fir.m_a_d_a ·pelo Governo 
btasileiro com o Fundo Monetário 
InternacionaL 

SENADOR LÁZARO BARBO
ZA- Falecimento do Sr._Dáriode 
Paiva Sampaio. 

SENADOR HUMBERTO LU- de 1943. Votação adiada por falta 
CENA - Encaminhamento à de -quorum. 
Mesa de projeto de resolução, _soli- - Projeto Q:~ _Deçreto Legislati-
citando a criação de Comissão Par- v o n9 36j8l (n9 99/81, na Câmara 
lament3.r de Inquérito, destinada a - dos Deputados), que homologa o 
investigar todcis os fatos relaciona- ato do Conselho Monetâri9 Nado-
dos com a intervenção do Banco na! que autorizou emissões adicio-
Central no grupo Coroa-,-Brastei, nais de papel-moeda em 1980, até o 
bem como as acusações feitas atra- limite de Cr$ 70.000.000.000,00 (se-
vés da Imprensa, pelo presidente tenta bilhões de cruzeir_os) na for~ 
daquele grupo, contra autoridades ma da legislação em vigor. Votação 
da ârea económica. adiada por falta de quorum. 

1.2.7 - Comunicação da Presi~ 
- dênda 

- Convocação de sessãÓ ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- P.rOjeto de Lei da Câmara n9 

7978T (n9 3.247/Sü, nà Casa de ori
gem), que dispõe sobre a qbsigato
riedade de __ aplicação em projetas 
específicos dos créditos e tinancia
mentos de organismos governa
mentais e daqueles provenientes de 
incentivas· fiSCais. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
51/83 (n9 88_/79, na Casa de ori
gem), que revigora, com nova re
dação, o art. 278 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943 djspondo sobre a jor
nada de trabalho dos estivadqres. 
Votação adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Lei da Câmara p9 
150/82 (h< 3.826/80, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao 
art. 46 t da Consolidação d_as Leis 
do Trabalho, aprovada péiá 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 

- Projeto de lei do Senado n9 
158/82-Complementar, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que 
veda a instituição ou majoração do 
tributo por decreto-lei e dá outras 
providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Requerimento n9 781 /83, de 
autoria do Senador Virgflio Távo
ra, solicitando urgência para o Pro
jeto de Lei da Câmara _n9 54/83 (n9 
8.8i/79, nã C~ã de õtfgem), qüe re
gula o exercício da profi~!lão de 
Têcnico em Planejamento Turístico 
e determina outras providências. 
Vota~ào adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
203/82, de autoria do Senador Nel
son Carneiro! revogando dispositi
vos da Lei _nQ 7~0f6, de 23 de agosto 
de 1982, qUe dispõe sobre a rever
são para cargos integrantes Cio Pla
no de Classificação institUído pela 

Lei nQ 5.645, de I 970. Votação adia
da por falta de quorum. 

- Prcijeto de Lei do Senado n? 
280/80, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ürdeln dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de Magistra
dos que devam integrar tribunais 
cóm jurisdição em todo o território 
nacional. Votação adiada Por fa]ta 
de quorum. 

§ 2' ................................. .. 
§ 39 1:: assegurada aos deputados e senadores a 

averbação, para efeito de pensão, do tempo corres
pondente a até um mandato legislativo estadual ou 
municipal. 

§ 4~' Para efeito do disposto no parágrafo ante
rior, o interessado deverá recolher ao Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC, de uma sô 
vez ou mensalmente, importância equivalente a 24% 
(vinte e quatro por cento) do valor do subsídio fede
ral (partes fixa e variável) vigente na época em que 
se efetivarem os pagamentos, multiplicada pelo nú
mero correspondente aos meses dos anos de aver
bação." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.937, DE 18 DE MARÇO DE 1966 

Altera dispositivos da Lei n~' 4.284? de 20 de no
vembro de 1963. 

Art. }9 .. ·······················-·-·-····~·· 
§ 39 A requerimento de parlamentar e. ex

parlamentar, serâ computado, para todos os efeitos le
gais, o tempo em que o congressista exerceu mandato es
tadual até o máximo de 8 (oito) anos. 

§ 41' Para o imediato gozo da concessão do§ J9 deste 
artigo deverá o interesSado recolher as contribuições de
vidas, em 8 (oito) prestações mensais, na base do subsí
dio federal à época em que entrou em vigor a Lei que 
criou o IPC, prescrevendo este direito no prazo de 6 
(seis) meses, a partir da data da publicação desta lei, caso 
não seja pleiteado pelo interessado. 

(Às Comissões Diretora, de Legislação Social e de 
Finanças.) 
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- Projeto de Lei do Senado n<> 
21/83, que dispõe sobre a redução 
do preço do álcool para venda a 
proprietários de veículos-de 3.liigUc!f 
empregados no transporte indivi
dual de passageiros mediante subsí
dio, nas condições que especifica. 
Discussão sobrestada por falta de 
quorum, para votação- do- Requeri-
mento n'i' 775/83. -

1.4 - DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR BENEDITO FER
REIRA - Considerações_ sobre a 
redução da produção mundial de 
alimentos. _CríticaS ao cr.~cimento 
industrial do País, em detrimento 
do setor agrícola. = 

SENADOR MARCELO .MI
RANDA -Feira da solidariedade 
reaHzada no Estado do Mato Gros
so do Sul, com a finalidade de pro- _ 
piciar um Natãl Inelhor ãOS rriérios
favor:;-.cidos daquele Estado. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Apelo às autoridades gover
namentais, no sentido de que en
contrem medidas que visem aten
der reivindicações dos investidores 
da Corretora Coroa. 

SENADOR LUIZ CAVAL
CANTE- Plano de Diretrizes Bá
sicas do Governo para o período 
1983/87, elaborado pelo Governa
dor do Estado de Alagoas. 

1.5 -DESIGNAÇÃO DA OR, . 
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

·2 - ATA DA !59• SESSÃO, 
EM 22 DE SETEMBRO DE I983 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

DIÁRIO IJO CONGRESSO NACIONAL (S~~?II)_ . 

2.2.1 - Ofícios do Sr. ]9-

-secretârio da Çãmara dos Deputa

dos 

Encaminhando autógrafos dos se
guintes projetas: 

- P~ojeto de Lei do Senado n"' 

seja o tempo dos oradores do Expe
diente da Sessão do próximo dia 3 
d.e outubro _destinado à comemo
ração do 30\' aniver'sãrio da Lei n"' 
2J)04/53. Aprovado. 

' 2.3 - ORDEM DO DIA 

22/77 (n' 5.754/78, na Cãmarados --Projeto de _Decreto Legislati
Deputados), que rev()ga o art. 93 e _ v:o n~" 4/83_ (O~" 117/83, na Câmara 
o inciso I do_ art. 120 da Lei nl' dos Deputados), que aprova o tex-
5.988, de 14 de dezembro_ de 1973 to do acordo entre o Governo da 
(Projeto que se transformou na Lei República Federativa do Brasil e o 
n~" 7 .123, de 12 de setembro de Governo da República Argelina 
1983). Democrãtica e Popular para 8. 

_ Projetei de Lei õó Seflai::IO-rii -~criaç_ão_ de um~ Comissão, Mista 
l27f81 (n~" 5.586/8l,- n-a Câmara Brastletro-Argehna, conclutdo em 
dos Deputados), que altera a re- BrasíJia, a ~ de ju.nho de 1981. 
dação do§ 2,. do art. 709_ da C~:mso- -~pr~vado. A Comtssão de Re-
lidação. das Leis do Trabalho, açao. . . . 
aprõ~3:d~ Pelo Decreto-lei n"'_5.4S2, - Projeto de Decreto Le~tslau-
de i 'i' de maio de 1943 (Proj~to que vo n9 10/83 (n'i' 7/83, na C amara 
Se transforrriOu na Lei n~' 7.121, de dos_peputados), que apro~a o ~ex-
S de setembro de 19S3). to do Acord~ de Cooperaçao Cu~tu-

"- - -- rale Educacional entre o Governo 

2•2•2 _ Pareceres encaminhados da República Federativa .do Brasil 
e o Governo da República do Ira
que, concluído em Brasflia, a 25 de 
março de 1982. AprovadO. À Co-

à Mesa 

2.2.3 ~ Leitura de pl'ojetos 

Projeto de Lei do Senado n"' 
241/83, de autoria do St. Martins 
Filho, que dispõe sobre a insta
lação de aparelhos de alarme para 
proteção contra incêndio em hotéis 
e estabelecimentos siiriilares. 

Projeto de Resolução n9 I 07/83, 
subscrito pelo Sr. Humberto Luce
na e outros Srs: Semi.do"res, que cria 
Comissão Parlamentar de Iriquéri
to para investigar faicis reliCiona
dos com a intervenção do Banco 
Central no Grupo Coroa-Hrastel. 

2.2.4 - Apreciação de matéria 

- Requerimento n9 782{83~ IídO 
em sessão anterior, de autoria do 
Senador Mário Maia, solicitando 

missão de Redação. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA 011.-" 
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 ~ DISCURSO PRONUN
CIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

- Do Sr. Senador Henrique 
SantiUo, proferido na sessão de 19-
9-83 .. 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSfÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA Ni.I48,-DEI983 
(n9 4.159/80, na Casa de origem) 

§ 39 As escolas já em func~onament{! que ainda não 
tiverem organizado- dUas bibJiotec~s escolares deverão 
fazê·lo no prazo de i (um) ano, a contar da publicação 
desta lei, sob pena de_ cassação da autorização de funcio
namento. 

Dispõe sobre a organização e manutenção de 
bibliotecas escolares para os níveis de 1~> e 29 graus e 
nível superior. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' Ficam as escolas de }9 e 2" graus e estabeleci. 
mentos de ensino superior obriS:ádos a organizar e man
ter bibliotecas que atendam às necessidades doS COrPos _ 
discente e docente das respectivas inStituições educado:
nais, dentro de padrões previamente estabelecidos pela 
autoridade educacional competente. 

§ l"' Para atendimento ao previsto no caput deste ar
tigo, o Ministério da Educação e Cultura e as SecÍ'etarias 
Estaduais de Educação promoverão a verificação anual 
das bibliotecas escolares. 

§ 29 Na hipótese de não atendim-ento às exi~ê~cias 
do disposto no caput deste artigo, a escola terá sua auto
rização para funcionamento negada ou cassada. 

ArL 2'i' Compete ao Minist~rio da Educação e Cul
tura baixar exigências para a organização e manutenção 
de bibliotecas de instituições de nível superior, públicas e 

___ particulares. 

Art. 39 Compete às Secretarias Estaduais de Edu
cação baixar_ exigências para a organização e manu
tenção de bibliotecas de instituições de ~nsino de i" e 2"' 
g-raus, públicas e privadas, no âmbito estaduaL 

_Art. 49 Esta_ lei entra ~m vigor na data de sua pllbli-
cãÇãO. 

Art. 51' Revo_gamMse as disposições em coiltráfío. 

(.Â. Comissão áe Eductição e CUltura.) 

Se~ta-feira 23 4279 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 149, DE 1983 
(n9 4.506J81, na Casa de origem) 

Fixa em 6 (seis) horas a jomada diária de trabalho 
nos serviços de coqueria e bateria de fomos, e deter
mina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 A duração normal do trabalho nos serviços 

de coqueria e nas seções de bateria de fornos não excede
rã de 6 (seis) horas diárias ou de 36 (trinta e seis) horas 
semanais. 

§ 19 O Número -de horas previsto neste artigo poderá 
ser elevado até 8 (oito) horas diárias e 36 (trinta e seis) 
horas e semanais, no máximo. 

§ 2"' A prorrogação prevista no parágrafo anterior 
dependerá, sempre, de acordo escrito individual ou cole
tive e prévia licença da autoridade competente em ma
téria de higiene do trabalho. 

§ 3~> A remuneração do trabalho no período de pror
rogação será, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) 
superior à da hora normal, constando sempre o seu valor 
individual ou coletivo de trabalho. 

Art. 2"' Em cada período de 2 (duas) horas_consecuM 
ti v as de trabalho será obrigatória uma pausa de 15 ( quin· 
ze) minutos para repouso. 

Parágrafo único. O período de repollso referido nes
te artigo s_erá considerado como de trabalho efetivo, para 
todos os efeitos fegais. 

Art. 3" Se, ajutzo da autoridade competente em ma
téria de segurança e higiene do trabalho, for julgada ne
cessária a transferência do trabalhador dos serviças de 
coqueria ou de bateria de fornos para atividade menos 
nociva a sua saúde, a empresa ficarâ obrigada a realizar 
essa transferência, assegurada ao removido a remune
ração a que tinha direito no serviço de que fora transferi
do por motivo de saúde, exceto quanto à remuneração 
da hora extra que vier a realizar na nova atividade, sujei
ta às estipulações de caráter ordinária previstas na Con
solidação das Leis do Trabalho- CLT para a remune
ração de serviço extraordinário (§§ l" e 29 do art. 59 da 
CLT\. 

Art. 49 Esta lei entra.em vigor'na data de sua publi
cação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposiç-ões em coJltrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de 1" de maio 
de 1943. 

TITULO II 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITUL() 11 
Da Duração do Trabalho 

SEÇÃO II 
Da Jornada de Trabalho 

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser 
acrescida de horas suplementares, em número não exce
dente de duas mediante acordo escrito entre empregador 
e empregado, ou mediante:_ contrato_ coletivo de trabalho_. 

-§ 19 Do acordo ou do contrato caletivo de trabalho 
deverrá constar, obrigatoriamente, a importância dare
muneração da l:lora suplementar, que será, pelo menos, 
20% (vinte -por centO) superior à da hora normal. 
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§ 2"' Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, 
por força de acordo ou contrato coletívo, o excesso de 
horas em um dia for compensado pela correspo~dente 
diminuição em outro âia, de maneira que não exceda o 
horário normal da semana neJll seja ultrapa,ssado o _limiM 
te máximo de dez horas diáiias. 

· · · · · · .. · · · .. · .... ;:ii.üiü iii ... ····~-..... ·· 
Das. Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO I 
Das Disposições Especiais Sobre Duraçlo e 

Condições de Trabalho 

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

SEÇÃO X 
·- Do Trabalho em Minas de Subsolo 

Art. 293. -A duração normal do trabalho efetivo 
para os empregados em minas no subsolo não excederá 
de seis horas diárias ou· de trinta e seis semanais. 

Art. 294. O tempo despendido pelo empregado da 
boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será Com
putado para o efeitQ de pagamento do salârio. 

Art. 295. A duração normal do t_ta_h.alho efetivo no 
subsolo poderá ser levada até oito horas diáias Ou ·qua
renta e oito semanais, mediante acordo escrito entre em
pregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho, 
sujeita essa prorrogilç~o à pr~via licença da autoridade 
competente em matêria de higiene do_ trabalho. 

Parágrafo único. A duração normal do trabalho efe
tivo no subsolo poderá ser inferior a seis horas diãriãs, 
por determinação da autoridade de que trata este artigo, 
tendo em vista condições locais de insalubridade e os roê
todos e processos do trabalho adotado. 

Art. 296. A remuneração da hora prorrogada será 
no mínimo 25% supeior à da hora normal e deverá cons
tar do acordo ou __ c_QnJrato c_oletivo de trabalho. 

Art. 297. Ao empregado no subsolo será fornecida 
pelas empresas exploradoras de minais, alimentação ade
quada à natureza do tra_b_alho, de acordo com as ins
truções estabelecidas pelo Departamento Nacional de 
Segurança e Higiene do Trabalho. 

Art. 298. Em cada p-erfódo de três horas consecuti
vas de trabalho, será obrigatória uma pausa de quinze 
minutos pa:ra repoUSo, a qual será computada na du
ração normal de trabalho efetivO. 

Art. 299. Quando nos trab_alho$ de;: subsolo ocorrer 
acontecimentos que possam comprometer a vida ou saú
de do empegado, deverá a empresa comunicar o fato 
imediatamente à autoridade regional do trabalho, do 
Ministério do Trabalho. 

Art. 300. Sempre que, por motivo de saúde, for ne
cessãio a transferência do emp"regado, a juiZo da autori
dade competente em mat~riã. de higiene e segurança do 
trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfície, S 
a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegu.: 
rando ao transferido a remuneração atribuída ao traba
lhador de superfície em serviço equivalente, respeitada a 

·capacidade profissional-do interessado. 

Parágrafo único.- No ca§o Q.e recu~a.:dç em_prega~o
em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade 
competente em matéria de higiene e segurança do traba
lho, que decidirá a respeito. 

...... -· ....... ~-~·-· .... ~ ._._. ---~· -~ .. ·.· ~ ... -_ ... ~--_. ___ ...,._.._, ___ , 

(Às ComiSsõ~s de Constituição e Justiça de Legis
lação SociaL) 

J'JWJETQ DE LEI DA CÃMARA N• ISO, DE 1983 

(fi9 4.791/81, ria Casa-de-QJ;~e~) 

Proibe a divulgação, em ve(culo de comunicação 
social, da fotografia do indiciado ou suspeito de crime 
ou contravençio, e dá Outras providências. 

'O CángfeSSO ·Naciõnãl decreta: 

Art. 19 ~ proibida a divulgação, em veículo de co
municação sociaJ, da fotOgrafia do indiciaQ.o ou SJ.1Speito 
de crime ou contravenção, 

Art. 2~ Ao noticiar o f8to~ -,os- órgãos de_ imprensa, 
râdio e televisão só poderão divulgar as iniciãis do nOme 
da pessoa envolvida. 

Art. 39 · A divulgação da fotografia ou do nome da 
pessoa ii'1diciada ou suspeita de crime ou contravenção 
acarretarâ a presunção de culpabilidade do infrato_r, se a 
pessoa for inocentada pela Justiça e quiser pfocessar o 
veículo de comunicaçãO. 

Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
_ Art. 59 R~ogam-se as disposições em contrário. 

(Às ComiSsõeS de Con$tituição e Justiça e de 
-Tráhsportes, Comunicações e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CA.MARA N• 151, DE 1983 

(N9 4.748/81, na Casa de origem) 

Faculta ao pescador pfoftsslonal miar--se i Previ
dência Social urbana, na qualidade de autónomo 

O Congre-sso Nacional decreta: 

Art. 19 E: facultado ao pescador profisSioO:al, assim 
entendido quem exerce por conta própria a atividade 
pesqueira, -o direifo de filiar-se, ccimo segurado autôno-_ 
mo, ao Sistema Nacional de Previdência e As_sist~ncia 
Social - SINPAS. 

Art. 29 A mesma faculdade prevista n.o artigo prece
den_te é assegurada aos empregados contratados para 
trabalho de pesca em parceria, contra pagamento por 
parte ou quinhão, ou para o serviço de tripulante de em

-barcação pesqueira. 
__ Art. 39_ O Po_der_Executivo expedirá o Regulamento 

desta lei no prazo de 120 (cento e vintC:) dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art.- 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. _5!" _ _Revogam-se as disposições em c·ontrãrio. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

DECRETO-LEI N• 221 
DE 28 DE FESEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá 
outras providências. 

. -... ·-·~--··- .. --iiiüi.(; iii ... ,.,," .... -,-~. 
-Da organizaçio do trabalho a bordo das 

embarcações de pesca 

Art. 22. O trabalho a bordo dos barcQs pesqueiros é 
essencialmente descontínuo, tendo, porém, os tripulan
tes o direito a um descanso diârio iniOterriiPtõ, seja ·a 
bordo ou em terra, de pelo menos oito horas, a menos 
que se torne necessário iiltetro"mpê-Io para a efetivação 
de turnos extraordinários que terão duração máxima de 
duas Jioras. 

Art._23. A guarniÇão das embarcações de pesca é de 
livre· detet:minação de seu armadOr, respeitãdas as nor
mas mínimas ~tabelecidas pelo órgão co-mpetente Piua ·a 
segurança da embarcação e de sua tripulaçã-o, 

Setembro de 1983 

Art. 24. Na composição da tripulação das embar
cações de pesca será observada a proporcionalidade de 
Cstrangeii"ós··preVísta ria COnsolidação d~~- Leis do _Tra
balho. 

Art. 25. Os tripulantes das embarcações pesqueiras 
deverão, obrigatoriamente,_ ~:&tar segurados contra aci
dente de trabalho, bem como filiados a instituições de 
Previdência Social. 

Parágrafo único. O armador qu_e deixar de obseryar 
estas disposições será responsabilizado civil e criminal
mente, além de sofrer outras sançõés de natureza;-admi
nisi~aiivii que venham _a_ Ser aplicadas. 

TITULO IV 

Dos pescadores profissionais 

ArL 26.- Pescador profissional é aquele que, matri-
culado na repartição competente segundo as leis e regu
lamentos em vigor, faz da pesca sua profissão ou_ meio 
principal de vida. 

Parágrafo ·único. A matrícula poderâ ser cancelada 
quando comprovado que o pescador não faça da pesca 
sua profissão habitual ou quando infringir as disposições 
deste Decreto-lei e seus regulamentos, no exercício_ da 
pesca. 

Art. 27. A pesca profissional ser'â exercida por bra
sileiros natos ou naturalizados e por estrangeiros, devi
damente autorizados pelo Órgão competente. 

§ J9 1:: permitido o exercício da pesca profissional ao 
maiores de dezoito anos. 

§ 29 É facultado o embarque de maiores de quatorze 
anos como aprendizes de pesca, desde que autorizados 
pelo Juiz competente. 

ArL 28. Para obtenção de matrícula de pescador 
profissional é preciso autorização prévia da Superinten
dência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), ou de 
órgãos nos Estados com delegação de poderes para apli
cação e fiscalização deste Decreto-lei. 

§ 19 A matrícula serã emitida pela Capitania dos 
Portos do Ministério da Marinha, de acordo com as dis
posições legais vigentes. 

§ 29 Aos aprendizes serâ expedida matricula provi
sória. 
....... '·~. ~·· .. ~· ............................. ~-··-~ 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So-
ciaL 

TITULO II 

Dos Segurados, dos Dependentes e da Inscriçio 

CAPITULO I 

Dos Segurados 

Art, 59 São obrigatoriamente segurados, ressalvado 
disposto no Art. 39: 

I - os que trabalham, como empregados, no terri
tório nacional; 

II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e con
tratados no Brasil para trabalharem como empregados 
nas sucursais ou agências de empresas nacionais-no exte
rior; 
III- os titulares de firma individual e os diretores, 

sócios-gerentes, sócios-solidários, -sócios-quotistas, 
sócios-de-indústria de qualquer empresa; 
IV- os trabalhadores autónomos. 
§ 19 São equiparados aos trabalhadores autónomos 

os empregados de representações estrangeiras e os dos 
-ÔrginisiilOs oficiaiS- estrangelios ·ou, itlíéi:nacioitais qtie-
funCionem no Brási~ salvo se obrigatoriamente sujeitoS ã
regime próprio de previdência. 
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§ 2"' As pessoas referidas no art. 3~>, que exerçam ou~ 
tro emprego ou atividade compreendida no regime desta. 
lei, são obrigatoriamente segurados, no que concerne ao. 
referido_ emprego ou atividade. 

(Às Comissões de LegiSlação sOCiãl e -de Ff.. 
nanças.) 

PROJETO l>E LEI l>A CÂMARA N• 152, l>E 1983 
(n9 4.746/81, na Casa de origem) 

Altera a redação do art. 201 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto--lei nl' 5.452, 
de 1~> de maio de 1943. 

O Congresso I'ltcldOnal decreta: 
Art. 19 O art. 201 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1 ~>de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 201 As infraçõeS -ao disposto neste Capí
tulo relativas à medicirili do trabalho serão punidas 
com multas de 6 (seis) a 60 (sessenta) vezes o valor 
de referência previsto no parágrafo único do art. 29 
da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975,_e as c_oncer
nentes à segurança do trabalho, c_om multa _de lO 
(dez) a 100 (cem) vezes o mesmo vãlor. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, em
baraço ou resistência à fiscalização, emprego de ar
tifício ou simUlação coriJ.-ObJetívo de fraudar a leí, a 
multa será majorada em 100% (cem por_ cento)." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data .de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei Jl9 5.452, de 19 de maio 
de 1943) 

.................. 8i;Çiü ·xvii ................ . 
Das Penalidades 

Art. 201 As infrações ao disposto neste Capítulo re
lativas à medicina do trabalho serão punidas com multa 
de 3 (três) a 30 (trinta) veteS O Vãlor de referência previs
to no artigo 29, parágrafo úilico, da Lei ti9 6.205, de 29 de 
abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho 
com multa de 5 (cinco) i 50 (cinqUenta) Vezes o mesmo 
valor. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço 
ou resistência à fiscalização, emprego de artificio ou si
mulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será 
aplicada em seu valor máximo. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI l>A CÃMARA N• 153, l>E 1983 
(n9 4.702/81, na Casa de ofigem) 

Altera o caput do art. 143. da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n9 5.452, 
de 19 de maio de 1943, para facultar, ao empregado, a 
conversão de um terço até a metade do periodo de 
férias em abono pecuniário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O caput do art. 143 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 
de maio de 1943, passa a vigorar com a redação que se
gue: 

.. Art. 143 S facultado ao empregador conver
ter de 1/3 (um terço) até a metade do período de 
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férias a que tiver direito, em abono pecuniário, no 
valor d.a remuneração que lhe seria devida nos dias 
correspondentes - - . 

Art. 29 --O disposto nesta- lei ibrange tambêm os 
períodos aquisitivOs completos de fériãs aindi não con
cedidas. 

Art. J9 _ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n9 :5.452, de J9 de maio 
de 1943.) 

TITULO II 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO IV 
Das Férias Anuais 

SEÇÃO IV 

- Da Remunera"ÇãO e do Abono de Férias 
................................. -............ . 

~Art. 143 b_ fac~!tado a-o empregado converter 1/3 
(um terço) do perí~do de férias a que tiver direito em 
abono pecuniárfo, -nO Vãlor da remuneração que lhe seria 
d~':id~ __ nos ~i~ correspondentes_. 

§ ]9 o abono de férias- deverá ser requerido até 15 
(quinze) dias antes do _término do perfodo aquisitivo. 

§ 29 Tfatãndci-s_e de férias coletivas, a Convei-sã"O a 
que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo cole
tivo entre o_ empregador e o sindicato representativo da 
respectiva categoria pfofissional, indCpendendo de re· 
querimento individual a concessão do abono. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
----g;s/ação Soiiaf.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 813 E 814, l>E 1983 

Sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado n9. iss de 1982, que "altera 
~ reda~o do art. J9 da Lei n9 6.686, de 1979". 

P"'RECER N• 813, l>E 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiç8 

Relator do vencido: Senador Amaral Furlan 
-- Com o pedido de vista, pude atentamente, examinar a 
matéria sob enfoque. Não podemos concordar com o 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei n9 188, de 1982, de autoria do nobre Senador José 
Uns, porque a decisão daquela Casa implicou, data vê
nia, não na melhoria ou aperfeiçoamento da proposição, 
mas pura e simplesmente na inversão_do seu conteúdo: se 
ela procura v a assegurar aos biomédicos a realização de 
anâlises clinico~laboratoriais, o substitutivo, abrupta
mente, lhes veda o exercício da funÇão de- amiliStas clíni
ços, para conferi-la exclusivamente aos farmacêuticos. 

Trata-se, no méri_tO, -de uma "esColha: o biomédico,
com um currículo voltado notadamente para essa análi
se, e o farmacêutico, antes preparado para múltiplas e 
importantes atividades na área de bioquímica farmacêu
tica. 
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Na Primeira fase de tramitação do projeto, foi ouvido 
o Ministério_ d~ Saúde, declara!")do, inicialmente, o pãre-
cer da s.ua Consultoria Jurídica: 

..0 Mi_n!~_tério da Saúde, nos aspectos de seu inte
resse, há de continuar entendendo que a_capacitação 
profissional, devidamente comprovada através do 
cumprimento de currículo bastante para o exercício 
de determinada atividade na área para mêdica cons
titui o aigú.ni.en:tO por excelência para a solução_ do 
!itigío lavrado entre os biomédicos e os farmacêuti
cos, na disputa de apreciável fatia do mercado de 
trabalho, relacionado com as análises laborato
riiis~·~-

Depois de revelar estranheza, pelo fato de .. se privar 
alguém de uma atividade para a qual esteja amplamente 
preparado", com o adiamento, por -sucessivas leis, da so
lução do problema, adverte: 

"Os biomédicos são vítimas do pioneirismo em 
uma área que apenas começa a dar sinais de poder 
vir a absorvê-los todos. A demanda dos seus ser
viços tenderá a crescer e, na proporção em que al
guns profissiOriais foretn afirmando-se, mais estfmu

. los haverá para que outros vislumbrem as reais pos-
sibil~dades da categoria, com natural desinteresse 
por uma afíVíàade que apenas funcionã como meio 
de .subsistência." 

Referindo-se ao próprio mérito _ _da proposição; assina
la aquele parecer: 

"~ análise clínica~ em suas origens, não_ çonsti
tuía atividade: do farmacêutico, mas do médico que, 
por ela foi-se desinteressando na medida ein que a 
medicina foi incorporando novas aquisições e, por 
decorrência, multiplicando as especializações, de 
modo a oferecer a esses profissíonais um vasto leque 
de alternativas na busca, da sua realização vocacio
nal." 

Prosseguindo, adverte aquele pronm1ciamento técni
co: 

"Historicamente, portanto, a análise clínica ja
mais foi uma exclusividade do farmacêutico, que 
apenas foi se ·insinuando num campo de trabalho 
abandonad_o pelos médicos, agora retomado pelos 
biomédicos, com preparação mais adequada para 
exercitâ:-la, d?daS as _maiore~ afinidades do seu cur
so com a medicina." 

Frizando que a invasão desse campo pelos farmacêuti
cos "só foi possível porque, â época, não existia profis
sional com formação para ocupar-o espaço deixado pe
lOS médicos", salienta o parecer: 

.. Os biomédicos, não há negar, em termos de for
mação, estão mais capacitados para oferecer o su
porte imediato que a mediciria solicita no campo de 
exames complementares e o seu contato estreito 
com o médico traz, como resultante, o entrosamen
to necessário para que se completem no oferecimen
to de maiores recursos para a prevenção e a recupe
ração da saúde das pessoas." 

Mais adiante adverte o douto opinamento do Minis
tério da -Saúde qUe~-pelo pris-ma da justiça social, os bio
médicos não consegUirãO sobreviver, se lhes for tirada a 
competência para os exames laboratoriais, enquanto, 
sem essa atribuição, aos farmacêuticos restam muitas al
ternativas para o exercício da atividade profissional, seja 
trabalhando nas farmácias ou executando tarefas de to
xicologia, bromatologia e comércio de medicamentos. 

Conclui o parecér i-tão recomen.dando "endosso às 
propostas de alteração do projeto de lei do Senador José 
Lins". 
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Semelhante foi o opinamento favorãvel ao projeto ori
ginário do Senado, procedente do' Ministério da Edu· 
cação e Cultura, de que destacamos os seguintes trechos: 

"A justificação para o projeto de lei é a seguinte: 
.. Justifica-se o presente projeto pela necessfdad~ de 

se assegurar a todos os formandos em Ciências Biológi
cas, modalidade médica, o exercício de análise clínico
laboratoriais, coilSOante-ao seu currfculo". Foi jUntado 
ao processo ofício do Secretário~Geral do Conselho Fe-
deral de Farnlácia~-Clüfmando a atenção para o Pro}eto 
de Lei e contra eh; se manifestando, mas sua crítica visa 
principalmente ao artigo 2"' da lei vigeilte, assim redigi
do: .. Para os efeitos do <jisposto_no a_rtigo anterior, fica 
igualmente assegurada, se necessária a comPlementação 
curricular, a matrícula do_s abrangidos pof esta-lei em 
qualquer curso, independentemente de vaga." 

Na oportunidade, a Câmara de EnsinO Superior, 19 
Grupo, acompanhou o voto do relator, nos seguintes ter
mos: 

"Não entendemos porque aqueles que já tenham 
recebido seu diploma, ou que o recebam até julho de 
1983, possam realizar os exames clínicos
laboratoriais, ·e os que se formarem depois dessa 
data não possam fazê-lo. Assim, julgamOs que õs 
que tenham cursado as disciplinas citadas na reso
lução n9 3/82 deverão ter direito a realà:ar os ~eferi
dos exames: opinamos, portanto, que o CFEse ma
nifeste favoravelmente ao projeto de lei." 

O PROJETO 

O Projeto de L_ei n9 188/82, do Senado Fed~ral, apre
sentado pelo nobre Senador José Lins, alterando o art. J9 
da Lei n9 6.686, de 1979, tinha a seguinte redação: 

"Art. (9 Os portadores de diploma de ciências 
biológicas, modalidade médica, poderão realizar 
análises clíníco-labóratoriais, assinando os_r~pecti
vos laudos, desde que comprovem a realização de 
disciplinas indispensáveis ao exercício dessas ativi
dades." 

O artigo cuja alteração o projeto propõe tem a seguin
te redação: 

~·os atuais portadores de diploma d~ _C~ências 
Biológicas, modalidade médica, e os que_ ven~am a 
conduir o mesmo curso até julho de 1983, poderão 
realizar análises clínico-laboratoriais, assinando ~s 
respectivos laudos, desde que comprovem~ a. reali
zação de disciplinas indispensãveis ao exeçCICIO des
sa atividade." 

Buscava~se corrigir uma anomalia: a capacitação dife
rente para os profissionais diplomados pela mesma esco~ 
la, antes e depois de julho de 1983~ 

Em regime de urgência, a proposição foi apr-ovada e 
encaminhado à Câm_ara dos Deputados a 30 de setembro 
de 1982, sem que, na Casa-originâria,lhe fosse feito qual
quer reparo: O Plenário do Senado preferira, unanime
mente, corrigir o caput da Lei nl' 6.686, de 1979. 

Enquanto o Senaâor Aloysio Chaves opinara pela sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va, dizia o parecer do Senador Lourival Batista,· na Co
missão de Saúde: 

~·o objetiv.o. dº projeto nos parece salutar, na me
dida em que se faz justiça aos doutores em ciên_c~as 
biológicas, biomédicos altamente especializados 
para o exercício de tal mister." 

O SUBSTITUTIVO 

Já o substitutivo aprovado pela Câmara diz, no seu ar
tigo 21', o oposto do que propugna a proposição inicial, 
I?U s~ja: 

"Art. 2~' ou 39: 
··~ vedado o exercício de análise clínico-

1aboratoriàis ·-a-os diplomados em Ciências BiolóSi
cas, modalidade médica, que tenham ingressado 
nesse curso após julho de i983." 

En passant, ressalte-se a ligeireza da tramitação do 
projeto na Câmara dos Deputados, pois ele nos chega 
com dois dispositivos diferentes, com a mesma nume
ração dç, "artigo 2'l". Na verdade, a proposição tem oito 
artigos, embora numerada até o 1'l -.?_--

Outra agressão à técnica legislativa está no artigo pri
meiro, que configura o .. "bis in eadem", pois consiste, 
pura e simplesmente, na repetição do artigo 19 da Lei n9 
6.686, de !979. 

A ter-se que propor a substituição do projeto inicial 
por outrO que lhe fosse inteirame-nte cõrltrátío,:hastaria 
acrescentar ao art. 19 da Lei n9 6.686, de 1979, as dispo
sições dos quatro artigos que se seguem ao primeiro, 
transformados em simples parágrafos. 
-- Relatando a matéria na Comissão de Saúde, o Depu
tado Salvador Julianelli s_alienta que, inicialmente, a for
mação de biomédicos visava ao .preencli"imento de claros 
no magistério superior, mas já em 1966 havia parecer, no 
MinistériO da Educação, considerando oportuna uma lei 
dando. "atribuições de analistas_ clínic-os aos diplomados 
-em Ciências Biológicas, modalidade médica", não sendo 
tais atribuições privativas de nenhuma outra especialida~ 
de. 

Quando se fortalecia essa {eSe, em 1970, o Conselho 
Federal de Farrriáciá insurgiu-se contra a possibilidade 
de os biomédicos assumirem a responsabilidade técnica 
de laboratórios de anãlises clínicas, com exClusiVidade 
no planejamento e execução de pesquisas científiCàs, 
bem como ·da preparação de soros e vacinas. 

A Câm~ra de Ensin9 Superior, em seu Parecer n{' 695, 
-de 1975, respondeu cabalmente a essas objeções, assina~ 
lando que os detentores daquelas atribuições, os médi~ 
cos: ~ãO haviãm o-posto qlltilquer reparo ao exercício da
quelas atividades pelos biomédicos. 

Fiilalmente, o Executivo envia ao Congresso a Mensa~ 
gem n9 396, de 1975, transformada no Projeto de Lei n9 
t .660, de 1975, da Câmara dos Deputados, regulamen~ 
tando a profissão de Biomédicos e criando os Conselhos 

- - Federal e Regionais de Biomedicina. 

E"Sse ProjetO previa, no artigo 39, a realização, pelos 
biomédicos, de exames clínico-laboratoriais e bromato
lógicos, análises de controle de medicamento, análises 
fíSico-q"uímiciS e micrõbiológ!Cas, serviços de radio'gra
fia, atuação, sob supervisão médica, em serviços de he
moterapia, radiodiagnóstico e outros, bem como o pla
nejamento e-e'!:iCução de pesquisas científicas em insti
tuiÇõeS~públiCas· e privadas, além do exercíco do magis
tério de qualquer nível quanto às disciplinas do currícu
lo. 

Falando em seu parecer, diz o Deputado Salvador Ju~ 
lianelli: 

.. No entretanto, apesar da cristalina transparên
cia daqueles dispositivos, o Congresso, rfa votação 
final do Projeto, acolheu o ponto de vista doS far~ 
macêuticos. eliminando os itens que entendeu im
pregnados de competência concorrente." 

Tamanha a inju_stiça, que se mOvimentou o Líder Nel
sonMarchezan, originando-se a Lei n~'-6.686, de ll de se
tembro de 1979, resSalvando direitos dosjãformãdOs-e 
que se fonnassem até julho deste ano. 
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A partir ·de então, tanto as faculdades de biomedicina 
como de farmácia continuaram aprovarido o mesmo nú
mero-de profissionais. 

Depois dessas considerações, assim conclui o Deputa
do Salvador Julianelli o seu parecer: 

"Sentimo-nos perfeitamente à vontade para pro
por a esta douta Comissão de Educação e Cultura a 
aprÕva:çãÕ dO-Projeto de Lei nY 9.1lJ, d~ 1982, que 
pretende estender aos biomêdicos o direito de reali
zar análises clínico-laboratoriais, uma vez cumpri
das as exigências curriCulares." 

Verifica-se, portanto, pelo parecer unanimemente 
aprovado de um 6rgão técnico, que a Câmara dos Depu
tados acolheu, antes desse substitutivo com dois artigos 
repetidos, a decisão_ anterior unânime do Senado F_ede-
ral, que deve ser reiterada, com a rejeição do substituti~ 
vo. 

OBJEÇÕES Tí'.CN!CAS 
Se aprovâssemos este substitutivo, que não aperfeiçoa 

uma deliberação do Senado mas com ela entra em con
fronto, amanhã, quando_ alguém citasse o artigo 29 da 
nova lf:1, não se saberia se a referência abrangeria a com
plementação curricular ou a vedação ao exercício de 
análises clínico-laboratoriais. 

Até parece que a Comissão de Redação não foi ouvida 
na· ttãnlilãÇâb dessa niatéria na CÂmara dos Deputados, 
atendendo-se ao eventUal açodamento no Plenário em 
fazer ouvidos moucos às judiciosas consideraÇões do De
putado Salvador J ulianelli. 

O artigo 19 da Lei n9 6.684, de 1979 conduz, a partir 
deste ano, à existência de .. biomédicos de primeira e se
gunda classe", os que se formaram antes e depois de ju-
lho último. · 

Pois o substitutivo nada mais faz~ do_ que reiterar esSC 
artigo, em ple~o vigor (o que ofende a técnica legislativa, 
à qual repugna o "bis in eaden "), acrescendo-lhe outras 
dispo-sições igua~mente punitivas dos biomédicos que se 
formarem a partir deste ano. 

Mais longe vai o substitutivo, quando propõe o redire-
cionamento do currículo de Ciências Biológicas. 

A preciosa inocuidade chega ao seguinte: 

.. Art. 49 _ Os cursos -de Ciências Biológicas, ao 
efeturaem as inscriçõeS para vestibulares destinados 
à modalidade médica, divulgarão no edital a finali
dade dos citados cursos e recolherão dos inscritos 
declaração do conhecimento desta destinação." 

No ar!. J9, com_o se lei fosse uma portaria, cita-se um 
parecer ministerial. .. 

No seu parecer, na Câmara, o Deputado Salvador Ju
Ilanel!1 dÇixou claramente observa9a a intensa partici
pação dos farmacêuticos, visando à aprovação do substi
tutivo, que reduziria- desinteressados os médicos- à 
sua presença exclusiva o campo das análises laborato
riais, procurando tratar-se de ârea reservada à sua exclu
siva competência. 

Nesse particular, convém frisar que o Decreto n9 
85.878, de 7 de abril de 1981, que estabelece normas para 
a execução da Lei n9 3._820, de li de novembro de 1960, 
sobre o exercício da profissão de farmacêutico, enumera 
atribuições dos farmacêuticos, ainda que não privativas 
ou exclusivas, a direção, o assessoramento, a responsabi
lidade técnica e o desempenho de funções especializadas 
em órgãos ou laboratórios de análises clínicas (Decreto 
citado, artigo 29, combinado com o inciso I, alínea b ). 

O mesmo diploma regulamentador preceitua no artigo 
_ 49, que as dúvidas provenientes do exercício de ativida~ 

des affnS coin outras profissões regulamentadas serão re
solvidas por entendimento direto entre os Conselhos Fe
derais interessados, culminando, no artigo 59, por consi
derar· afim com a do farmacêutico a atividade exercida 
Por_ Outros PfofísSlonais, fgualmente habilitados na for-
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ma da legislação específica. Como se verifica, o próprio 
decreto que promanou da mencionada lei ampara os bio
mêdicos como inquestionável categoria profissional 
afim, no exercício de atividade clinico-laboratorial, uma 
vez que esta atividade é competência concorrente, não 
sendo pois legalmente privativa ou exclusiva dos farmacêu
ticos, cujas atribuições não são retiradas por aqueles~ 

Entretanto, as análises não são um campo de ação re
servado nem aos médicos nem aos farmacêuticos. 

O Parecer n'i' 257/69, do COnselho Federal de Edu
cação, assinala que "as atividades relacionadas, funda
mentalmente, à preparação e ao comércio de medica
mentos, estes são os campos originários e peculiarmente 
relacionados com as atividades do farmacêutico", só de
pois ampliado pelas análises clínicas, bromatologia, perí
cias toxicológicas e atividades de saúde -pública. 

De outro lado, se os biomédic_os podem ser docentes e 
pesquisadores em disciplinas como Parasitologia, Hema
tologia, Imunologia e MicrobiolOgia, devem ter aptidão 
para realizar análises clínicas, a título profissional. 

Convém rC:alçar que Õ respeitável parecer do eminente 
Relator, Senador Marcondes Gadelha, paradoxalmente, 
data venia, enaltece e reconhece a qualificação dos bio
mêdicos, mas não lhes confere o direito de exercer análise 
clínico laboratoriais. Esta ativid!ide - a única almejada 
pelos biomédicos, deflui de sua peculiaríssima afinidade 
com a:s áreas fundamentais de medicina. Seria inominá
vel incongruência entender que os biomêdicos, docentes 
e pesquisadores em cadeiras como Microbiologia Clíni
ca, Parasitologia Clínica, Hematologia Clínica e Imuno
logia Clínica estejam habilitados à pesquisa e ao ensino 
de anãlises clínicas, mas não ao exercido profissional 
desta atividade. 

Se antes, a prãtica de allâlises hemi:ttológicas era prer
rogativa da classe médica, estendida aos farmacêuticos, 
nada impede dediquem-se os biomédicos às análises 
clínicas, tanto niDIS(iuaDiO o próprio substitutivo reconhe
ce essa capacidade em todos quantos se formaram até julho 
deste ano. 

Finalmente, ninguém igriái-a que para -o eXiiCíCiO das 
profissões, exige-se capaCitaÇãá técillcâ .. N-o cãsC) aaS 
profissões liberais, hã exigênCfaS de -ordem pública, que, 
uma vez atendidas, capacitam plenamente_ o profissional 
interessado, imPostergavelnlente ao- ãbrigo do direito 
subjetivo. 

Ora, o direito ao traballio-é pfeáogadva fundamental 
da pessoa humana e tem proteçào constitucional. Se, em 
profissões regulamentadas, a pessoa cumpriu as exigên
cias legais, isso assegura direitos não apenas ao interesa
do, senão a quantos estejam em igualdade de condições 
técnicas. Se a lei assegura aos biomédicos o direito à exe~ 
cução de análises, como o de Iecionar as cadeiras que es
tudou, todos os que atendam às exigências técnicas do 
ensino e sejam regularmente diplomados, adquirem diR 
reito ao exefdcio da profissãó em toda a plenitude. 

Diante disso, nãó se compreende como possa a lei li
mitar o exercício da profissão aos que se formem atê de
terminada data, negando esse direito aos que, com o 
mesmo curso, o mesmo cutr!culo, o mesmo número de 
horas-aula., se formem depois': Sería uma lei iniqua, in
justa e assimétrica, inspirada em abominável casuísmo 
discriminador. 

Tal a aberraçãO que o Senador José Lins procurou 
corrigir na Lei projetada n"'18_8, de 1982; tal a excrescên
cia jurídica que o substitutivõ da Casa revisora ao Proje-
to de Lei do Senado n"' 188, de 1982, prCteiide lrilpingir 
ao Pais. 

Se o Senado, há menos de um anO, aprOvoU plenamen~ 
te o reconhecimento de um direito dos bioméd.icos, com 
a audiência favorável dos ófgãos técnicos, precisamos 
reiterar esse pronunciamento, a fim de que não pareça
mos decidir sem a indispensâvel Convicção. 

O substitutivo é tecnicame-nte-falho, com-o .. bis in ea
dem" do artigo segundo, o mesmo número e disposições 
distintas; porque cita, no artigo 4"', disposição adjetiva, 

de hierarquia inferior à lei; porque produz a desigualda-
de d_c.competêncía entl;'e profisSionais do mesm-o ofício e 
da mesma capacitação; finalmente, porque, contrarian~ 
do os interesses sociais, torna exclusiva de determinados 
profissionais uma tarefa que compete, igualmente a ou
tra categoria profissional legalmente qualificada. 

Ademais, é bom salientar que, na forma do despacho 
exarado pelo Presidente da Mesa do Senado Federal, em 
16 de junho de 1983, o projeto veio a esta Comissão, nos 
tennos do art 100, n"' 11, do Regimento Interno, 9ue 
preceitua competência deste Órgão Técnico para emitir 

. p~reçer~ q~an_to ao mérito, sobre as proposições relativas 
a condições de capacidade para o exercício das profis
sões técnico-científicas e liberais. 

As razões de mérito aqui sobejamente expendidas es
tão_ a indicar a rejeição dO substitutivo proveniente da 
Casa revisora adstrito esta Comissão ao indeclinável de~ 
ver de expungir os projetos de suas imperfeições, 
aperfeiçoando-os na consecução de um diploma legal, 
inspirado nos elevados princípios da jUstiça e da utilida
de social. 

A vontade do legislador, fonte suprema do direito po
_sifiVci,lnstruitie-nt3àa pela lei, sofre influências diversas, 
descomp'assando a nonna abstrata da realidade concreta 
de sua aplicação. No caso vertente, a lei projetada pelo 
emin~nte _Senador José Lins busca, e:m sua ratlo juris, 
mÇ)djfiç_ar _ _a __ noci'{a_eficácia transitória que se pretende 
perpetua_~. conferifido aos biomédicos o Jegítimõ exercí
cio Qe uma atividaçje para a qual, em qualquer tempo, es
tão tecnicamente c~pacitados. 

Diante disso, em nome da boa técnica legislativa, do 
princípio da isonomia e do necessário encorajamento ao 
esforço dos que trabalham, sem pretender exclusividade 
no mercado laboral,_ opinamos pela aprovação do Pro
jew_to de_ Lei n"' 188, d-e 1982, do Se~ado Fe9eral , 
rejeítando-se- 9 sgbstitutivo apresentado pela Câmara 
dos Deputados. 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1983.- MorDo 
Badaró, Presidente- Amaral Furlan, Relator- Odacir_ 
Soares -=Carlos Chiarelll, contra - Passos Pôrto -
Helvídio Nunes, abstenção - Mariin~ Filho - Octávio 
CardOsõ ...:.._-Alfredo Campos, contra- Aderbal Jurema 
- Marcondes Gadelha, contra - Hélio Cueiros. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO 

Senador Marcondes Gadelba 

Vem a exame desta Comissão, a-Emenda Substitutiva 
---da Câmara d-os Deputados ao Projeto de Lei n"' 188/82, 

de autoria do eminçnte Senador José Lins, que altera a 
.redaCão- d-ã-Lei n-9 6.686, de 11 de setembro de 1979, que 
dispõe sobre o exercício de anãlise clíniCo-laboratorial e 
determina Outras -providências. 

A lei que se preteride alterar é um dispoSitivo provi
sório, resultante de entendimento celebrado há quatro 
anos, com o fito de amparar os que à êpo"Ca se seritiam 
prejudicados cOm a exclusão das análises clínicas do rol 
de competências do Biomédico. conforme disciPlina da 
Lei n"' 6.684,_ de 3 de setembro de 1979, que-rC:Sulamen~ 
tou a profissão. 

Diz o texto acordado: "Os atuais portadores de diplo
ma de Ciências Biológicas, modalidade médica, e os que 
venham a concluir o mesmo curso _atCjulho de 1983, po
derão realizar análises clínico-laboratoriais, assinando 
o_s respectivos laudos, desde que comprovem a realização 

- de disciplinas indispensãveis ao exercício dessa ativida
de". 

·o Projeto de Lei n' 188 j82, do nobre _Senador cearen
se, intenta tornar defillitiv<i esta norma, suprimindo a ex
pressão "e os que venham a concluir o mesmo curso até 
julho .de 1983", ao tempo em que promove rto texto,_ as 
adaptações de técnica 1e&isi_a~iva necessârias e bast<inte à 
boa e.xplicltação daquele propósito. 
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Em justificativa sumâria, o autor afirm-a que o Projeto 
se expliCa .. pela necessidade de se assegurar a todos os 
formandos em Ciências Biológicas -modalidade médi
ca, o exercício- de análises clínico-laboratoriais". 

Na Câinara dos De-putados, a Proposição recebeu pa
recer da ComisSão-de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade e juridicidade, da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação, e da Comissão de Saú~e, pela 
rejeição. 

O Substitutivo, ao revés, pretende fixar t.im novo ter
mo àquele permissivo, vedando o exercício de análises 
clíniCo-laboratoriais aos diplomados em Ciências Bioló~ 
gícas, modalidade médica, que tenham ingressado neste 
curso após julho de 1983, respeitando, porém, os direitos 
adquiridos pelos atuais detentores do referido diploma e, 

·já agora, dos que venham a ingressar nas Faculdades 
correspondentes mediante exame vestibular prestado atê 
julho do corrente ano. 

Dispõe ainda a PropoSição sobre o currículo do curso 
de Ciências Biológicas, modalidaçle médica, que será re
direcionado pelo Ministério da Educação e Cultura, a 
firil de que sejam melhor definidas as especializações ou 
opções que a modalidade comporta, bem como as disci
plinas que as comporão. 

Adverte por fim o Substitutivo, no artigo 4'j que os 
cursos de Ciências Biol_óg'icas, ao efetuarem as inscrições 
:Para vestibulares destinados à modalidade médica, di~ 
vulgarão no edital a finalidade dos citados cursos e reco
lherão dos inscritos declaração de rconhecimento desta 
destinação. 

Ju.stificando sua proPosta, o autor, Deputado Euclides 
Scaldo, faz menção às matérias acrescidas ao tronco co-
m!,lm_ de Ciências Biológicas, na formação do Biomédi~ 
oo, para concluir que .. houve intenção de formar espe
cialistas em setores específicos da ârea básica da Medici
na". E que, .. desejando-se a manutenção desse curso, há 
que se recolocá-lo dentro da filosofia que lhe deu origem; 
formar especialistas em setores distintOs da área de saú
de, capazes de desenvolverem a docência, a pesquisa e de 
apoiarem a profissão médica". 
- Apresentada ~m plenário, na Câmara dos Deputados, 
a Emenda Substitutiva em causa foi apreciada em regime · 
de urgênCia,- obtendo parecer favorãvel quanto à consti
tucionalidade ejuridicidade, do Deputado Jorge Arbage, 
em substituição "à Comissão de Constituição e Justiça; 

-- pera-aprovação, do Deputado Rômulo Gaivão, designa
do em substituiçãO à Comissão de-EdUcação e Cultura e, 
pela rejeição, do Deputado Car!os Mosconi, em nome da 
ComiSsão de Saúde. 

Submetida a votos, logrou aprovação, com 79% dos 
sufrágios dos Parlamentares presentes, considerando-se 
prejudicado o Projeto. 

S o relatório. 

Parecer 

A peça bãsica para a compreensão do grave problema 
que se escOnde na linguagem concisa das duas propositu
ras, é a exposição de motivos conjunta dos Ministros do 
Trabalho, Educação e Cultura e Saúde, que· acampa~ 
nhou a Mensagem n' 396j75, do Poder Executivo, enca
minhando ao Congresso o :Projeto de Lei que regulamen
tava as profissões de Biólogo e Biomédico e que viria de
pois a se-transformar nã Lei n"' 6.684, de 1979. 

Coai efeito, o- docUmentO resurrie com brilhantismo as 
concepções sobre a natureza da carreira de Biomedicina, 
que eStavam se plasmando desde o início dos anos ses
senta, quando suscitada a sua necessidade pela Escola 
Paulista de MediCina, a Faculdade de Ciências Médicas 
da Guanabara e outras~ 

Vale pela clareza e objetividade do texto, a trans
crição: 

uA Biomédica, como carreira própria, deve a sua 
existência ao incoercível desenvolvimento das Ciên
cias Biológicas relacionadas com a Medicina e, con-
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seqüentemente, da multipli_cação de provas técnicas 
e instrumentos de trabalho complexos e sofistica~ 
dos, mas imprescindíveis às modernas exigências de 
pesquisas científicas e das práticas de diagnóstico e 
terapêutica. 

No presente, a Medíciil_a--oferece duas grandes 
áreas de atuação: a primeira, clássica, é do profissio
nal que conduz o problema médico, sej~ o caso indi
vidual, s.eja o coletivo -~o d_o_ente é o seu ca~p_o, Ã 
ele cabe a decisão médicã.. O desempenho de tal ta
refa exige uma formação peculiar, em-que o deseri
volvimento de certas características epistemológi
cas, como a do conhecimento intuitivo, é de impOr
tância fundamental; à segunda cabe organizar e ·ra
zer funcionar a complexa maquinaria tecnológica de 
diagnósticoS' e tetapêutica, que completa o trabalho 
da primeira área. A doença é o seu campo, não lhe 
cabendo em termos formais uma decisão médica no 
sentido da condução global do caso. 

A sua formação cultural deve ser mUitO mai~ 
científica, no- sentido exato do termo, de modo a 
conferir um sentido mais satisfatório, onde o conhe
cimento do tipo indutivo-dedutivo, bem càrUo a Ca._ 
pacidade de analisar dados .concretos, ê fundamen
tal. 

Os Siomédicos possuem uma formação -que lhes 
permite o uso mais eficiente de_ instrumentos e métO
dos de pensar usados na pesquisa das ciências bãsi
cas da Medicina, sendo-lhes pois garantido mais 
acesso à pesquisa de verdades novas. 

Tais são as bases-da conceituaçào da carreira bio
médica. São prOfissionais especialmente preparados 
para o trabalho nas ciênciãs básicas d_a Medicina." 

Se os Ministros tinham uma visão nítida do conceito 
de Biomedicina, encontravam_difi~uldades, guarido pas
savam ao terreno prático e, confessavam o embaraço 
para a individualização do ofíçio: "Falta~lhes (aos_Bio
mêdicos) mais que uma simples regulamentação para o 
exercício normal de atividade. O que se preteilde agora, é 
dar normatividade definitiva à carreira como atividade 
isolada". E mais adiante: 

"O problema central quanto ao exercício profis
sional do biom_édico, parece tesidir na necessidadC? 
de uma clara definição do campo de competência, 
na proposição de um elenco de atriQuições que ca
racterize ocupacionalmente a profissão, na divul
gação do processo de sua formação e outras medi
das que possam ser adotadas, para favorecer_ sua 
aceitação na equipe de saúde e que evitem cQnflitos ~ 
com outros profiSsionais que atuem nos mesmos 
campos.'' 

Do exposto, é possível tirar jâ algumas conclus§es im-
portantes: _ 

i Q a Biomedicina é uma profissão atuat e neceisãr'ia. 
Em que pesem as objurgatórias, o seu surgimer.to se fez 
de maneira natural e_ não por acaso, ou circUnstâncias, 
que quando muito_ podem ter acelerado o processo. In
troduzindo a Biomedicina, o Brasil apenas seguiu uma 
tendência manifesta~ fran9a dos países mais desenYolví
dos, onde aliâs a denomjnação jã está consa&r~da e 9!Rfe 
as biotécnicas compõem uil_l_ dos cinco grandes ramos do 
conhecimento verdadeiramente novo, ao lado da infor
mática, oceanologia, ciência espacial e dos novos mate
riais. 

2~ o seu çª'mpo :ê ~~i~ _ _m~is abrail~er~:t~_d_o __ ~~~ -~e 
imagina e está em Pe~manente eXPansão, porque õ SeU 
vetar maior é inovação t~cnç_lógica. A parafernália Ins
trumental de que hoje se serve a medicina; desde a tomo
grafia computorizada, até as b_ombas de circulação extrã
corpórea, passando pelos radiois6topos, repreSefltam 
apenas a ponta de um iceberg tecnológico, que começa a 
aflorar e que revolucionará todos os conceitos; incluSive, 
o de equipe médica. 

Dentro em pouco entrarão em: uso corrente os lasers 
para divt;:rsas finalidades; os bancos nacionais de órgãos 
para transplante; os ímplanfes de órgãos artificiais; o 
sangue síntético;- a holografia;- as- quimeras biológicas 
produzidas pela engenharia genêtica, os clones, a 
e~briogênese extr<i-uterina, oS --computadoreS -pata 
check-up, diagnÓStico, monitoração telemétrica, pres
crição de medicamentos, armazenagem de dados médi
cos de ~Od!l a população _em escãla nacional, e atê psico
terapia; além dos sensores eletrônicos para melhorar a 
percepção indiVídual e inúmeras outras técriicas Saídas 
da ficção. 

Os biomêdicos são conteinporâneos deste admirãvel 
mundo novo e, com ele, têm de se enVolver. Cada aspec
to desta riovã. Ciência abre um compartimenfo nóVo e 
complexo e exige intermediação de nível superior entre a 
parte operacional e decisional da ação médica. 

Por maior que seja a ciise e~onômica no Brasil, por 
maiof que seja o nosso atraso geral, por maior que seja o 
-itOS'So- iSOlamento na veri.~cal_ ~o tempo,_ nós ~ã? escápa
moS ~este influxo inovador, e precisamos preparar pes
soal. A menos que oS médicos--se reciclassem em Ciên
cias-~áiícas para- (eréin um-a apreensão conceituai plena 
d9s sistemas que- estão usaildo, o que seria improfícuo 
p:ara diler o menos. -

39 o próposito de evitar conflitos com outros profis
sionais que !ltU.ãfri no-s 1nesmo·s campos, expresso na ex
poSiçãO de' motivos citada, foi o qUe norteou a apro
vação da Lei n9 6.684/79. Tal próposito pode ser al
c,ançado em função do amplo espectro de atividades aci
ma delineado e deve ser buscado, em nome do bom senso 
e em favor de um melhor rendimento do sistema educa
ciollal, quaisqUer que sejam as ãreas abrangidas. 

De fato, torila:-se disfU.ncional paiã os interesses do de
senvolvimento econômico-social e do progresso científi
co, criar- novas profissões, para lidar com os mesmos 
problemas que jâ vêm sendo atendidos satisfatoriamen-
te, por categorias pié-existentes. _ 

.S indiscutível que todas as necessidades no campo 
clínico laboratorial já-estão sendo cobertas, conveniente
ttlf:nte por médicos e farmacêuticos; de modo q'ue não é 
arque a sOciedade reclama ou se ress~nte do surgimento 
de novas profiSsões. 

Não se trata obviamente de questionar a capacidade 
dos biomêdicos para a execução de _anãlises. Teorica~ 
mente a atribuição de cargas horárias suficiente em cer~ 
tas disciplinas e mais um estágio obrigatório em labora~ 

. tório, tornaria qualquer profissional da área - odon~ 

dó logo, enfermeiro, nutricionista etc. - apto ao desem
penho daquele mister. O que se questiona é a utilidade 
social e a racíonalídade de decís_ões.deste tipo. O que se 
questiona é a .sua funcionalidade, particularmente nUm 
país carente, que ptecisa otimizar os seus investimentos 
em recursos humanos. Sob~e isso o legislador também já 
se defin~u -quando aprovou a Lei n9 6'.684. Dir-se-ia que 
médiCO-s e farmacêuticos também exerCem, na espécie, 
atívidades coricorrentes; mas esta é uma situação criada 
há m·ais de cinqUenta an_os e, de certa forma, convalidada 
pelo tempo. 

Na verdade o desafio que se ímpõe ao bíomédíco é de 
outra natureza, mais delicado, e diríamos mais div~isífi-

-cado. Trata-se de ocupar o espaço enorme que se abre 
com a associáÇão cada vez amis freqUente das Ciências 
Ex.atas com a medicina, com aplicações em pesquisa, na 
indúStria e ila prática corrente. 

Todo o cãmpo dil-informática, para citar s6 um exem
plo, todo o campo da infOrmática para fins de diagnósti
co, terapêutica, pesqüisa, ensino médico e adm.inistração 
hospitalar precisa ser ocupado por pessoal de alto nível, 
com flexibilidade disciplinar pelas mudanças gnosiológi
cas~qüe- acarreta e que: abrem possibilidades virtualmente 
iHmit'adas: 

Desde 1976, aliás, a Faculdade de Medicina de Ribei
rão- Preto vem formando grupõs de aplicação da_compu
tação à biologia e à medicina; da mesma forma que as 
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Universidades do Rio Grande do Sul e do Rio de Janei
ro. ReCentemente a UNICAMP abriu o seu núcelo mul
tidisciplinar, congregando físicos, médicos, biólogos etc., 
com o mesmo objetivo. (lFolha de S. Paulo - 25-6-83) 

A generalização e-a difusão dos novos métodos aplica
dos à mediCina geram um fato social de grandes pro
porções e levarão, inapelavelmente, o Ministério da Edu
cação e CUltura a unra revisão ampla dos curr[culos para 
adaptação dos Biomédicos à realidade emergente. 

Claro está que não se pode obrigar o jovem aspirante 
aos Cursos de biomedicina a acreditar nestas perspectivas 
nem a que venha mudar suas inclinações, por insondávis 
razões de Estado, ou por uma aludida utilidade social. 
alheia aos-seus objetivos individuais, mais imediados, de 
ter uma ocupação real e c9ncreta ao fim dos seus estu
dos. Se a sua vocação é realizar análises, nada o deve im
pedir nos termos da Constituição e da Lei. 

Neste ponto o Substitutivo foi sábio e conciliador. As
segura aos que ingressaram agora na Universidade e aos 
atuais portadores de diploma, aquele direito. 

A polêmica assim desloca-se para o futuro; para os 
que ainda não_ fizeram qualquer opção universitária e 
ainda se encontram cursando o Segundo Grau. 

Or-a,-·estes terão tempo suficiente para meditar. Sere
so1 vererú ãbraçar a prOfissão de biom~dico na co_ncepção 
original, as escolas devem estar prepa'radas para recebê
los e aptos para dar-lhes a formação_ necessária. Se a sua 
vocação for para analista, também não ficarão embarga
dos nesta legítima aspiração, e terã:o duas opções para 
sua realização: os -vestibulares de medicina- ou farmâcia 
que lhe facultam o desenvolvimento pleno daquele ofi
cio. 

Na primeira hip6tese é crucial o papel das escolas e a 
própria capacitação delas. A este respeito é interessante 
revermos a experiên~ia da Escola Paulista de Medicina. 
conforme descrita a meio do caminho, isto é, em outubro 
de 197.8, na revista da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência, por um dos fundadores, do curso de 
Biomed.icina, o professor J. Leal Prado, 2in verbis: 

"Penso que o_ mais grave problema surgido no 
cain po da Biomedicina no Brasil, é que algumas Es
colas do país, resolveram organizar cursos de Ciên
cias Biomédicas sem o clima adequado e com núme
ro exagerado de alunos. 

A pletora de alunos em qualquer curso resulta ha
bitualmente na falta de preparo adequado do gra
duado e com a saturação do mercado de trabalho 
com um produto_ de qualidade inferior ou sem quali
dade algllm?.. No Bras~L isto tem acontecido com 
vários cursos e não constitui ap'anágio dOs cursos -
biomédicos. 

A meu ver as ~colas que mantém cursos biomé· 
dicas deveriam reduzir o número de alunos dos seus 
cursos e _pt_:epará-los o melhor possível paia evitar 
que haja desmoralização de um curso que, em algu
mas escolas ê levada a sério. Penso também que so
mente as escolas que tenham a possibilidade de ofe
recer estágios cielltíficos de bom nh·el a seus gradua
dos deveriam manter tais cursos, poiS é impossível 
preparar convenientemente os graduados simples
mente à base de cursos te6ricos e práticos. ReCO
nheço que é fácil propor medidas e difícil implantã-_ 
las; assim, temo que chegaremos progress~vamente à 
desmoralização completa dos cursos biomédi_cos se 
continuarnl.os lançando no mercado biomédicos 
mal preparados. Seria útil se uma Associação Na
cional de Biomédicos indicasse à coletividade quais 
os cursos biom-éd.icos que estão formando bem_~-~':JS 
graduados e quais aqueles que n~o, o estão conse
guindo; esta providência serviria para orientar futu~ 
r os cãndidatos aos cursos." 

VOto do Relator 
O substitutivo ao PLS n9 188/82 contêm perfeitamente 

amoldadas àjuridicidade _e constitucionalidade, sobretu-
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do quando salvaguarda direitos adquiridos, em conso
nância com o prindpio contido no parágrafo 39 do Art. 
153 da Carta Magna. 

Além disso guarda perfeita simetriã com outras pro
posições que já tramitaram sem obstãculos nesta e na ou
tra Casa do Congresso. 

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1983. ~Marcond~s 
Gadelha. 

PARECER N• 814, DE 1983 

Da Comlssio de Saúde 

Relator do Vencido: Senador Marcondes Gadelha 

Vem a exame desta ConfiSSão, a Emenda Substitutiva 
da Câmara dos Deputados ao Projetõ de Lei n~' 188/82 
de autoria do eminente Senador José Lins, que altera a 
redação da Lei nO? 6.686 de 11 de setembro de 1979, que 
dispõe sobre o exercicio de análise clínico-laboratorial e 
determina outras providências. - -

A Lei ciue se pretende alterar é wn dispositivo provi
sório, resultante de entendimento celebrado hâ quatro 
anos, com o fito de amparar os que à época se sentiam 
prejudicados com a exclusão das análiseS clínicas do rol 
de competências do -B-iomêdico, conforme disciplina da 
Lei n9 6.684 de 3 de setembro de 1979, que regulamentou 
a profissão. 

Diz o texto acordado: .. os atuais portadores de diplo
ma de Ciências Biológicas, modalidade médica, e os que 
venham a concluir o mesmo curso até julho de 1983, po
derão realizar análise clínico-laboratoriais, assinando os 
respectivos laudos, desde que comprovem a realização 
de disciplinas indiSpensáveis ao exercfcio dessa ativida
de". 

O Projeto de Lei n9188(82 do nobre Senador cearense 
intenta tornar definitiva esta norma, Su-Priffiindo a ex
pressão "e os que venham a concluir o mesmo curso até 
julho de 1983", ao tempo em que promove no texto, as 
adaptações da técnica legislativa necessárias e bastante à 
boa explicitação daquele propósito. - - -

Em justificativa sumária, O -autor afirma que o Projeto 
se explica "pela necessidade de se assegurar a todos os 
formandos em Ciências Biológicas- Inodãlidade médi~ 
ca, o exercício de análise clfnicas-laboratoriais". 

Na Câmara dos Deputados, a Proposição recebeu pra
receres da Comissão de Constituição e Justiça, p_ela cons~ 
titucionalidade e juridicidade, da Comissão de Educação 
e Cultura. pela aprovação da Comissão de Saúde, pela 
rejeição. 

O Substitutívo, ao revés, pretende fixar um novo ter
mo àquele permissivo, vedando o exerCício de análise
clínico-laboratoriais aos diplonados em Ciências Biolo
gicas, modalidade médica, que tenham ingressado neste 
curso após julho de 1983, t:espeitando1 porém, os direitos 
adquiridos pelos atuais detentores do referido diploffia c, 
já agora dos que venham a ingressar nas Faculdadçs cor
respondentes mediante exame vestibular prestado até ju
lho de corrente ano. 

Dispõe ainda a Proposição sobre o currículo do curso 
de Ciências Biológicas, modalidade médica, que Será re.. 
direcionado pelo Ministério da Educação e Cultura, a 
fim de que sejam melhor definidas as especializações ou 
opções que a modalidade comporta, bem como as disci
plinas que as comporão. 

Adverte por fim o Substitutivo, no artigo 4q, que os 
cursos de Ciências Biol6gicaS, ao efetuarem as inscrições 
para vestibulares destinados à modalidade médica, di
vulgarão no edital a finalid.ade dos citados cursos e recO
lherão dos incritos declaração de conhecimento desta 
destinação. -

Justicando sua proposta ao autor, Deputado Euclides 
Scalco, faz menção às matérias acrescidas ao tronco co
mum de Ciências Biológicas, na frormação do Biomêdi
co, para ~oncluir que "houve intenção de formar espe
ciaJistas em setores pecfficos da área básica de mediei-
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na". E que, "desejando-se a manutenção desse curso, há 
que se recolocá-lo dentro da filosofia que lhe deu _origem; 
formar espe.cialistas em setores dfstiritos da área da saú
de, capazes_ de desenvolverem a docência, a pesquisa e de 
apoiarem a profissão médica". 
-=-A.piesentB:áa em _i:)lenmário, na Câirulra dos Deputa

dos, a Emenda Substitutiva em causa foi apreciada em 
regime de urgência, obtendo parecer favorável quanto à 
constitucionalidadejuridicidade, do DeputadoJorgeAr
bage, em substituição à Comissão de Constituição e Jus
tiçB.; pela aprovação, do Deputado Rômulo Gaivão, de
signado em substituição à Comissão de Educação e Cul
tura e, pela rejeição, do Deputado Carlos Mosconi, em 
nome da Comissão de Saúde. 

Submetida a votos, logrou aprovação, com 79% dos 
sufrágio dos Parlamentares presentes, considerando-se 

-prejudicado o _Projeto. 
No Senado Federal, a matéria foi apreciada em pri

meira instância pela ComissãO de Constituição e Justiça, 
- qúe_ emitiu opinão contrária ao substitutivo e ra:voráVel 

----aO Projeto, noS termOs do voto vencedor do Emini::te Si: 
nadar Amaral Furlan. 

Em seu parecer, diz o nobre representante paulista que 
o direito de ex.ecer análise clinico-laboratorial, atividade 
que seria "a única almejada pelos biomédicos, deflui de 
sua peculiaríssim.a afinidade com as áreas fundamentais 
da Medicina". 

Nesta Comissão de Saúde, as proposições mereceram 
um circunstanciado estudo do Senador Claudionor Ro
riz, que sumariou a longa polêmica, desde os seus pri

" móTdios e 8.crescCntõu concdtos atuais de .rxtraordinâria 
relevância entre os quais se destacam: 

}'i' O alto custo e tempo gastos para a formáção dos 
profissionais da saúde, na área de ciência básicas e con
seqaentemente a sua escassez no mercado de trabalho. 

2"'- O 3.pareciriiento d-e excedentes universitários, á cus
tas de um sistema educacional distorcido, voltado para o 
atendimento dos anseios da classe média e não, ao con
junto -da sociedade. 

3q Proliferação das escolas médicas, à razão de cinco 
por ano entre 1965 e 1970. -

49 A incorporação de tecnologia avançada, compel
mentar à açãa: médica, exigindo de seus operadores for
mação maís sofisticada, exemplificando que em 1978 já 
existiam no país 98 b_Õmbas de cobalto, 37 aceladores li
neares e 45 tomógrafos computarizados. 

·Relacionando estes elementos ao contexto histórico, 
em seu bem elaborado parecer o Senador Claudionor 
Roriz da verte para a agudização da crise que afeta todo 

· O sistema de saúde e seus diversos segmentos profissio
nais, já que o setor "não pode ser isolado do macrons sis
tema que constitui o Estado comO urii todo". 

Em coriclusão, Propõe o aperoso e culto parlamentar 
sejam convocados conjuntamente, representantes dos 
Ministérios da EdUcação e Cultura, do Trabalho, da 
Saúde e representantes do Conselhos de Biomedicina e 
Farmácia, como formã de se encontrar um novo Projeto 
de Lei, _comum a todos os setores e que poderá tramitar 
em caráter de urgência nesta Casa. Por fim, propõe o 
sobrestamento do substitutivo, nos tei-mos do artigo 370, 
inciso II. 

Submetida à deliberação da Comissão, a proposta não 
- foi acolhida, decidindo-se o plenário pelo exame do 

mérito e conseqüentemente, determinando fosse lavrada 
parecer conclusivo a: este respeito. 

t o relatório. 

Parecer 
A peça básica para a compreensão do grave problema 

que se esCOnde na linguagem concisa das duas propositu
ras-, é a exposição de motiVos conjunta dos ministros do 
Trabalho. Educação e Cultura e Saúde, que acompa
nhou a ~ensagem 396/75 do Poder Executivo, encami
nhando ao Congresso o Projeto de Lei_que regulamenta
va as profissões de Biólogo e BiOmédlco e quê viria de-
pois a se transformar na Lei nl' 6.684 de 1979. 
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Com efeito, o documento resume com brilhantismo as 
concepções sobre a natureza da carreira de biomedicina, 
que estavam se plar..mando desde o início dos anos ses~ 
senta, quando suscitada a sua necessidade pela Escola 
Paulista de Medicina, a Faculdade de Ciências Médicas 
da Guanabara e outras. 

Vale pela clareza e objetividade do texto, a trans
crição: .. a bioméd.ica, como carreira própria, deve a sua 
existência ao incoercfvel desenvolvimento das Ciências 
Biológicas relacionadas com a Medicina e, conseqaente-
mente, da multiplicação de parvas técnicas e instrumen
tos de trabalho complexos e sofisticados, mas impres
cindíveis às modernas exigências de pesquisas científiCas 
e das práticas de diagnóstico e- teraupêutíca. 

No presente, a medicina oferece duas grandes ãreas de 
atuação: a primeira. clássica, é do profissional que con~ 
duz o problema médico, seja o caso individual, seja oco
letivo - o doente é_ o seu campo. A ele cabe a decisão 
médica. O desempenho de tal tarefa exige uma formação 
peculiar, em que o desenvolvimento de certas caracterís
ticas epistemológicas, como a do conhecimento intuiti
vo, é de importância fundamental; à segunda cabe orga
nizar e -faz-er- funcioõ.ar a complexa maquinaria tecnoló
gica de diagnóstico e teraupêutiCa, -qUe completa o traba
lho da primeira -área. A doe"J1_ça é o seu campo, não lhe 
cabendo em termos formaís um-a decisão médica no-sen
tido da condução global do caso. 

A sua formação cultural deve ser muito mais científi
ca, no sentido exato do termo, de modo a conferir um 
sentido mais satisfatório, onde o c-onhecimento do tipo 
indutivo - dedutivo, bem como a capacidade de anali
sar dados concretos, ê fundamental. 

Os biomédicos possuem uma formação que lhes per
mite o uso mais eficiente de instrumentos e métodos de 
pensar usados na pesquisa das ciências básicas da medi
cina, sendo-lhes pois garantido mais acesso à pesquisa de 
verdade novas. 

Tais são ·as bases da conceituação da carreira biomédi
ca; São profissionais espeCialmente preparados para o 
traõalhÕ nas ciências básicas da Medicina". 

Se os Ministros tinham uma visão nítida do conceito 
de biomedicina, encontravam diOculdade, quando pas
savam a:o terreno prât1i:-O e; cõnfessavam o embaraço 
para a individualização do oficio: "falta-lhes (aos biomê
dicos) mais que uma simples regalamentação para o 
exercício normal de atividade. O que se pretende agora, ~ 
dar normatividade definitiva à carreira corno atividade 
isolada". E mais adiante: 

"O problema central quanto ao exercício profissional 
do biomédico, parece residir na necessidade de uma clara 
definição do campo de" competência, na proposição de 
um elenco de atribuições que caracterize ocupacional
IJ!~nte a profis_s_ãq dõ processo de sua formação e outras 
medidas que possam ser adotadas, para fav~rec_er sua 
aCeitação na equipe de saúde e que evitem conflitos com 
outros profissionais que atúem nos mesmos campos." 

Do exposto, é possível tirar já algumas Conclusões im
portantes: 

19- a biomedicina é um-a profissão atual e necessária. 
Em que pesem as objurgatórias, o seu surgimento se fez 
de maneira nattiral e não por acaso, ou circunstâncias, 
que quando muito podem ter acelerado o processo. In
troduzindo a· bíomedicina, o- Brasil apenas seguiu uma 
tendência manifesta e franca dos países mais desenvolvi
dos, onde aliás a denominaçãO jâ está consagrada e onde 
as biotécnicas corilpõem um dos cinco grandes ramos do 
conhecimento verdadeiramente novo, ao lado da infor
mática, ocean<?logi~, ciência espaci~l ,e dos novos mate
riais. 

29- o seu camp-o é muito mais abrangente do que se 
imagina e está em permanente expansão, porque o seu 
vetar maior é a inovação te~nológica. A parafernália ins
trumental de que hoje se serve a mediCina, desde a tomo
grafia computorizada, atê as bombas de circulação extra 
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corpórea, passando pelos rãdios~isótopos, representam 
apenas a ponta de um iceberg tecnológico, que começa a 
aflorar e que revolucionarã todos os conceitos, inclusive, 
o de equipe médica. 

Dentro em pouco entrarão_ em uso corrçnte os lasers 
para diversas finalidades; os bancos nacionais de Órgãos 
para transplante; os implantes de órgãos artificiais; o 
sangue sintéticn; a holografia; as quimeras biológicas 
produzidas pela engenharia genética, os clones, a 
embriogênese extra-uterina, os computadores para· 
check-up diagnóstico, monitorização telemétrica, pres
crição de medicamentos, armazenagem de dados médi
cos de toda a população em escalLnacional. e a!é psico
terapia; além dos sensores eletrônicos para melhorar a 
percepção individual e inúmeras outras técnicas saídas 
da ficção. 

Os biomédicos são contemporâneos deste admirável 
mundo novo e, com ele, têm de se envolver. Cada aspec
to _desta QQYa Ciênciá abre um compartimento novo e 
complexa e exige intermediação de nível superior entre a 
parte operacional e decisiortal_da ação mêdica. 

Por maior que seja a crise económica no _Brasil, por 
maior que seja o nosso atraso geral, por maior que seja o 
nosso isolamento na _vertical do tempo, nós não escapa
remos a este influxo· in_QYi!dOI:, e precisamos preparar 
pessoal. A menos que os médicos_ se reciclasseni em Ciên
cias Básicas para terem uma apreensão conCeituai plena 
dos s_istemas que estão _usando, o _que seria improfícuo, 
para dizer o menos. 

39- o propósito- de evitar conflitos com outros prófis
sionais que atuam nos mesmos campos, expresso na ex
posiçãO de- motivOS Citada, foi o que norteou a apro
vação da Lei n9 6.684n9: Tal propósito pode ser al
cançado em função do amplo espectro de atividades_aci
ma delineado e deve ser buscado, em nome do bom senso 
e em favor de um melhor rendimento do sistema educa
cional quaisquer que sejam as âreas abrangidas. 

De fato, torna-se disfuncional para os interesses do d~ 
senvolvimento econômico-social e do progresso científi
co, criar novas profissões, para lidar com os mesmos 
problemas que já vem sendo atendidos _satisfatQriamen
te, por categorias pré-existentes. 

h indiscutível que todas as necessidades no campo 
clínico-laboratorial jã estão sendo cobertas, conveni<:nt~
mente por médicos e farmacêutiCOs; de_ modo que não ~ 
aí que a sociedade reclama ou se ressente do surgimento 
de novas profissões. 

Não se trata Qbviamen_t_~ de quest~qnar a capacidade 
dos biomêdicos para a execução de análises. TeoricaM 
mente a atríbuíção de cargas horárias suficíerites em cet~ 
tas disciplinas e mais um estãgio obrigatório em labora_
tório, tornaria qualquer profissional da área - odon
tólogo, enfermeiro, nutricionista etc . ......:. apto ão desem
penho daquele mister. O que se questiona é a sua funciO
nalidade, particularmente num Pais carente, que precisa 
otimízar os seus inyestímen_tos em recursos humanos. 
Sobre íss_o o _legislador também já se-- defini_u -q~andb 
aprovou a Lei n9 6.684. Dir-se~iá_ que niêdicos e farma
cauticos também_~_erçem, na espêcie, atividades_ concor
rentes; mas esta é uma situação criada há mais de cin.::
qOenta anos e, de certa forma, convalidada pelo tempo. 

Na verdade o desafio que se impõe ao Biomêdico é de 
outra natureza, ma,is delicado, e diríamos mais diversifi
cado. Trata-se de ocupar o espaço enorme que se- abre 
com_ a associação cada vez_ mais freqUente- das Ciêrlcias 
Exatas com a medicina, com aplicações em pesquisa. na 
indústria e na prática corrente. 

Todo o campo da informãtica, para citar"só um exem
plo, todo o campo da infoi:lnâticâ-para-fih::Cde diagnósti
co; terapêutica, pesquisa, ensino médio e administração
hospitalar precisa ser ocupado por pessoal de alto nfvel, 
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caril flexibilidade disciplinar pelas mudanças gnosiono
lógicas que aGarreta e que abrem possibilidades virtual-
mente ilimitadas. -

Desde 1976, aliás, a Faculdade de Medicina -de Ribei-
- raõ Pre~o vem fO_flllando grupos de aplicação da compu

tação à biologia e à medicina, da mesma forma cjue as 
Universidades do Río Grande do Sul e do Rio de J anei
ro .. Recentemente a UNICAMP abriu o seu núcleo mul
tidisciplinar, congregando físicos, médicos, biólogos etc., 
com o mesmo objetivo. (Folha de S. Paulo - 25-6-83). 

-A generalização e a difusão _dos novos métodos aplica
dos à medicíil,a geram um fato social de grandes pro
po-rções e tevãrão, inapelavelmente, o MiniStério da Edu
cação e Cultu_ra a uma revisão 8:mp1a dos currículos para 
adaptação dos Biomédicos à realidade emergente. 

Claro está que não s_e pode obrigar o jÕvem aspirante 
aos cursos de biomedicina a acreditar nestas perspecti
vas; nem a que venha mudar suas iriclinações, por inson
dáveis ra2:ões de Estados, ou por uma aludida- utilidade 

' sOcial, alheia aos- seus objetivos individuais, maiS-imedia
tos, de ter uma Qçupação real e concreta ao fim dos estu
dos. Se a sUa vocação é realizar análiseS, nada o d_eve im
pedir nos termos da Constituição e da Lei._ 

- Neste ponto o Substitutivo foi sábio e conciliador. As-
-segura aos que ingressaram agora na Universidade e aos 
atuais portadores de diploma, aquele direito. 

A polêrnica assim desloca-Se pai-B. -o I'uü!ro; para -os 
qué ainda não fizerain --qualquer opção univ"erSitãria -e
aioda __ s~ encontram Ctl_rsando o SegQndo Grau. 

Ora, estes têrão tempo suficiente para meditar. Sere-
. solver~m abqlç:;r a p~Õfi~são de_biÕmédico na concepção 

original, as es_colas devem estar preparadas para recebê
los e aptas púa ~dar-lhes a formação necessâria. Se a sua 
vocação for para analista, também não ficarão embarga
do_s nesta legítima aspiraçãQ:_, e terão duas o_pções pa-ra 
sua realização~ os vestibulllres de meQiçjna ou íarmâçia 
9ue lhe facultam o desenvolvimento pleno daquéle afiM 
cio. 

Na primeira hipótese é cruCial o papel"das escolas e a 
própria capacitação delas. A este respeito ê interessante 
revermos a experiência da Escola Paulista de Mediciriã~ 
conforme descrita à rileio do c;tininho, isto é, eln ~outUbro 
de 1978, na reVista da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência, por um dos fundadoreS, do curso de 
Biomedicina, o professor J. Leal Prado1 in verbls: 

.. Penso que o mais grave problema surgido no 
cli:ffii:>o da Bi0medlcinà -no 'Brasil, é que algUmas Es
c_olas do País, resolveram organizar cursos de Ciên
cias Biomédicas sem o clima adequado e com núme

-ro eXagerada de alunos." 

A. pl~~ora de alunos ei!l qualquer _curso resulta habi
tualrnente na faú.a de.preparo do gr"ãduado e com_ a: ªªtu
ração do Illercado do trabalho cpm um produto de quali
dade inferior ou sem qualidade alguma. No Brasil isto 
tem acontecido ,com vários cursos e não constituí apaná
gio dos cursos biomédicos. 

A meu ver as escolas que mantêm cursos bíomêdicos 
deveriam reduzir o riúmero de alunos dos seus cursos e 
prepará-los o melhor possível para evitar que haja des
moralização de um curso que, em algumas escolas é leva
da a sédo: Penso também que somente as escolas que te
nham a possibilidade de oferecer estágios científicOs de 
bom nível a seus graduados deveriam manter_ tais-cursos, _ 
pois é -impOssível preparar convenientemente õs gradua
dos simplesmente à base de CUrsos teóricos e práticos. 
Reconheço que ê fácil propor"rrtedidas e difícil implantá
las; assim, temo chegaremos progressivamente à desmo
ralização completa dos cursos biomédicos se continuar
mos lançando no mercado biomédico mal p~a~:.:ados. 
Seria útil se uma Associação Nacional de Biomêdicos in-
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.clicasse à coletividade quais os cursos biomédicos que es
tão formando bem seus gni.duados e quais aqueles que 
não o estão conseguindo; esta providência serviria para 
orientar futuros candidatos aos cursos". 

Voto do Relator 

O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 
188/82 coil.têm regras perfeitamente amoldadas àjuridi
cidade_ e CO!J.Stitucionalidade, sobretudo quando salvaM 
guarda direitos adquiridos, em- consonância com o 
princípio contido no parágrafo 39 do art. 153 Qa Carta 
Magna. · 

Além disso guarda perfeita simetria com outras pro
posiÇões quejã tramítaraffi sem obstáculos nesta e na ou
tra Casa do Congresso. No mérito, afigura-se-nos uma 
solução judiciosa e adequada. 

Opinamos pois, pela aprovação da Emenda Substituti
va da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena
do n9 t88, de 1982. 

Sala_ da Conlissão, 21 d-e setembro-de 1983.- Mário 
Maia, P-residente - Marcondes Gad~lha, Relator -
MarcelO Miranda - Almir Pinto, vencido. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO 

Senador Claudio_!IOt Roriz 
No exercício do _meu primeiro Mandato Legislativo, 

mt:: é confiada a responsabilidade de rel~tar ma_téria 
exaustivamente analisada e estudada por 3 (três) legisla~ 
turas consecutivas. Embora reconheça não ser uma tare
fa fâcil, tenho o meu trabalho amenizado pelos inúmeros 
pareceres de ilustres parlamentares e técnico-S do executi~ 
vo, que me antecederam no estudo do processo que en
volve biomédicos e farmacêuticos-bioquímicos. 

Hã 20 (vinte) anos, tanto no exercício da minha profis
são, como na -de homem público tive oportunidade de 
constatar, no dia-a-dia, os problemas de saúde do nosso 
povo, em todos os seus níveis: físico, mentãl e social. Sou 
testemunha do progressivo agravamento do estado d~ 
saúde comunitária, da edttcação e da economia no nosso 
País e seus reflexos no mercado de trabalho. Tive parti: 
culannente oportunidade, também, de conviver com os 
farmacêuticos, ainda boticários, e acompanhar seu pro
cess-o ·de consolidação como membro ativo na equipe de 
saúde. Mais recenlemente convivi com colegas biomêdi
CõSObservando sua performance no exerdciO da função 
na saúde. 

Se tenho, hoje, a r'esponsabilídade de relatar esta ma
téria, que tramita hâ 19 anos, sem solução, nos Minis
térios e no CongreSso Nacional, cheia de erros e acertos, 

-o faço cQm ~ta tranqUilidade, pois além de contar com 
a colaboração dos que me antecederam e com -os conta
tos diãrios~qUe mantive com -os profissionais de saúde, 
sinto-me, então, na-obrigação, como legislador, de fazer 
este relato, à luz da documentação citada e da realidade 
sócio-político-econômica-ad_ministrativa biasiletra: 

J:list6rico Legislativo 
Para uma análise_ es.PeCuiCa chega às minhas mãos, no 

Senado FedeJ.3.C a -Eme-nda Substitutiva da Câmara âos 
Ó~plltados 8.o Projeto de" Lei nQ 6.171, de 1982, cujo Con
teúdo altera a- redação da Lei n9 6.686, de ll_de setembro 
del979, que díspõe sobre o exercfcio da anãlise clínicoM 
laboratorial e determina outraS providências. 

FazMse neCessário reportarmoS a portarias, pareceres, 
resoluções, ante-projetas, projetas e leis do Minístério da 
Educação e Cultura, M_inistério da Saúde e do_ Congres
so Nacional, para uma reavaliação do conjunto que ori
gine uma linha de raciocínio norteadora do nosso traba
lho. 

Jniciaremos a_ segunda fase deste relato transcrevendo 
a ,Emenda sUb~_Útutiva ao Projeto de Lei nQ 6.171-C de 
f982. . 
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Emenda substitutiva apresentada ao Projeto nq 
6.717, de 1982, que altera a redação do art. li' da Lei 
""' 6.686, de II de setembro de 1979, que dispõe sobre 
o exercício da análise clínicoMiaboratoriaJ. 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

Altera a redaçii:o da Lei rt9 6.686, de 11 de se
tembro de 1979, que dispõe sobre o exercfcio da análi
se clínico-laboratorial, e determina outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I Y Os arts. 19 e 21' da Lei n"' 6.686, de 11 de se-
tembro de 1979, passa a vigorar com a seguirite redaçào: 

"Art. J9 Os_atuais portadores de diploma de 
Ciências Biológicas, modalidade mêdica, bem como 
os diplomados que ingressarem nesse curso em ves
tibular realizado até julho de 1983, poderão realizar 
anâlises clínico-laboratoriais, assinando os respecti
vos laudos, desde que comprovem ter cursado as 
disciplinas indispensáveis ao exercido dessas ativi
dades. 

Art. 2~" Para efeitos do dis.posto no- altigo ante
rior, fica igualmente ã.sseiU.rada, se necessária, a 
CO'Tlplementação curricular, a matrfcula dos abran
gidos por esta lei nos cursos de farmâcia
bioquímíca, independentemente de vaga." 

Art. 2~> ~ vedado o exercício de análises clínico
laboratoriais aos diplomados em ciências biológicas, 
modalidade médica, que tenham ingressado nesse curso 
após julho de 1983. -

Art. 3~' Respeitado o disposto no artigo anterior, o 
curso de ciências biológicas, modalidade médica, apro
vado pelo Parecer n~> 107/70, terã seu currfculo redirecio::. 
nado pelo Ministério da Educação e Cultura que, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, rarflima affipla revi
são, a fim de que sejam melhor definidas as especiali
zações ou opções que a modalidade comporta, be~ 
como as disciplinas que as comporão. . 

Art. 41' Os cursos de ciêilcias biológicas, ao- efetua
rem as inscrições para vestibulares destinados à modali
dade médica, divulgarão nO edital a finalidade dOS dia
dos cursos e recolherão dos inscritos declaração do co
nhecimento desta destinação. 

Art. 5~' Esta lei será regulamentada, no que couber, 
pelo Poder Executivo. 

Art. 61' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 71' Revogam-se as disposições em cóntrário. 
Câmara dos Deputados, 16 de junho de 1983. 

O processo teve seu início em 1931, com o Decreto nl' 
19.606. de 19 de janeiro de 1931, do Governo Provisório 
ia República dos Estados Unidos do Brasil. 

.. Art. 5~' A profissão farmacêutica em todo o 
território- nacional serâ exercida exclusivamente por 
farmacêutico graduado oU diPlomado por instituto 
de ensino oficial ou a este equiparado, cujo título ou 
diploma seja previamente registrado no Departa
mento Nacional de Saúde Pública, no Distrito Fe
deral e nas repartições sanitáriaS competentes, nos 
Estados. 

§ 11' bO farmacêuticO_ gradUadO ou diplomado 
por instituto de ensino oficial ou oficializado de ou
tro país, fica em condições idênticas Ou graduãdo ou 
diplomado por instituto de ensino oficial ou equipa
rado da República, desde que se habilite perante 
este na forma do respectivo regulamento. 

§ 29 São mantidos os reconhecimentos de di
plomas de farmacêuticos estran8:eiros eretuados 
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pelo Departamento Nacional de Saúde Pública até a 
data do presente decreto. 

Art, 61' _Q exercício da profissão farmaCêutica 
compreende: 

a)_ a manipulação e o comércio dos mediCamen
toS ati remédios magistrais; 

b) a manipulação e o fabrico dos medicamentos 
galênicos e das especialidades farmacêuticas; -

c) 0 cõmércio direto com o consumidor de todos 
os medicamentos oficiais, especialidades farmacêu
ticas: produtos químicos, galênicos, biológicos, etc, 
-e plantas medicinais de aplicações terapêuticas; 

d) o fabrico 4os produtos biológicos e químicos 

oficinais; 

e) as análises ~~lam~das pela clínica médica; 
f) a função de químico bromatologista, biologis

ta e legista. 
§ 1~' As atribuições das alíneas c a f não são pri

vativas do farmacêutico. 
§ 29 O fabrico a que se refere a alínea d só será 

permitido ao médico que não exerça a clínica:" 

Este decreto foi substituído pelo de n'~ 20.]77, de 8 de 
seieinbT() de-l93T, em cujo art. 21' são reconhecidas, com 
idêntica -resSalva, aquelas mesmas atribuições do farma
cêutico, apenas retirando-lhe a função de legista, indis
cutivelmente_fora do seu camp-o de ação. 

Temos conhecimento da profissão do farmacêutico 
desde o século passado e, durante todos esses anos, atra
vés_ de sucessivass modificações curriculares, esse setor 
piÓiissícinal tem se adaptado às transformações opera
das no seio da sociedade. 

Na medida em que o setor profissional médicO iril_plia 
seu leque de especializações, gradativamente afasta~e do 
exercício da anâlises clínicas, criando um Cspaço no-mer
cado de trabalho que vem sendo ocupado pelos farma
cêuticos. 

Neste processo não hã atrito, afinal ele resulta da saí
da gradativa de um setor profissional do mercado de tra
balho e a entrada de outro. Ocorre pacificãmente peque
naS ~odificações até 1960, quando criou-se a Lei n~' 
3.820, dç_ 11 de novemQro, _q~e define e regulamenta o 
e:xetclcio_ da profissão de farmacêutico. 

tErNo 3.820, DE li DE NOVEMBRO DE 1960 

Que cria o Consel_ho Federal e os Conselhos Regio~ 
nais de Farmácia, e dá outras providências. 

Com essa lei, os farmacêuticos tiveram criados o Con
!>elho Federal e os Conselhos RegionaiS de Farmácia. 
Porêm. a- normatização da Lei n9 3.820, de 11 de no
vembro de 1960, somente ocorre após 20 anos, ou seja. 
em_1981, através do Decreto nl' 85.879, de 7 de abril. 

DECRETO N• 85.879, DE 7 DE ABRIL DE !981 

QÚe esfãbelece normas para execução da Lei n_9 

3.820, de 11 de novembro de 1960, sobre o exercfcio 
;r. ilá. profissão de Farmacêutico, e dá outras providên

cias. 

O momento é oportuno para esta casa parar e meditar 
um pouco sobre o descompasso entre o Legislativo e o 
Executivo. Durante 20 anos a Lei nl' 3.820 foi vigente, 
porém sem normatização. Quais os mecanismos que 
controlam esse processo? Por que tanto tempo? São in
dagações. Para as quais não tenho re_spostas. 

Paralelamente, outro setor profissional procura legali
zar e regu~amentar seu espaço na sociedac!e e cçmseqíien
temeD.te n·õ merCado de trabalho -::- são os biólogos. Es~ 
tes, também: modificam e ãdaPtam seus currículos. Em 
1964 or&aniza-Se o bacharelado em Ciências Biológicas, 
constante na Portaria_ n~" 510/64-, baseãdoi no Parecer 

- 30(64:: Nessa portaria fica clara 3. pOssibilidade de orgã-

Sexta-feira 23 4287 

nizar várias modalidades de ciências biológicas, uma de
las específica para a átea médica, porém, é desaconselha
dO o usO "da denominação '"bacharelado em ciênciaS bio
médicas". Relaciona ainda as matérias que servirão de 
supOrte para o mestrado ou doutorado em ciências bio
lógicas, modãlidadfi inêdica. 

Em_9.de dezembro de 1966, foi elaborado o Parecer n' 
571; por uma comis-são especial do Ministério da Edu
cação e Cultura, para criação do curso de Ciências Bio
lógicas, diversas modalidades. 

Arrolando imperativos de ordem social, para explicar 
a eXpaTisão do ensino n1êdico no País e as dificuldades 
para a formação de pessoal docente, principalmente na 
área das matérias bâsicaS, propõe: 

"Explicam-se, por tais m'otivos, os planos que se 
vêm debatendo em vãrias faculdades de medicina do 
Brasil, no sentido de se estabelecerem cursos de gra
duação e de pós-graduação nas chamadas "Ciências 
Biomédicas", com aproveitamento dOs recursos ma
teriais e humanos existentes nos laboratórios das 
p~prias faculdades de medicina. Destinam-se es_ses 
cursos, precipuamente, à formação de pessoal doM 
<:eriie para as ciências Cu}o eStudo serve -de base ao 
preparo dos chamados profissiOnais da saúde entre 
os qUais se incluem os mêdicos, dentistas, farma:cêu-

- tiCos, veterinâiios, enfermeiros e nutricioni:ytas. 
Além disso, os -currículos propostos pelas várias fa
cUldades- devê"!iãm tRmbém habilitar ao _desempe
nho de atividades em diferentes setores da indústria 
e de ocupações de carâter auxiliar das mesmas "pro
fissõ-es da saúde." 

Em 4 de fevereiro de 1970 é aprovado o Parecer n" 
I 07 (10, do Conselho de Ensino Superior, cujo anteproje
to a:nexo- Resolução nl' 69, a qual "fixa os mínimos de 
conteúdo e duração a serem observados na organização 
dos cursos de ciências biológicas". 

Nesta resolução estâ previsto ao bacharel em ciências. 
biológicas_, modalid~de _ .~p.édica. .. ativid~des auxiliares 
das profissões médica, entre as quais a de Laboratório 
Clínico, Radiologia, Banco de Sangue". Em seu artigo 39 
revoga as_ resoluções anteriores. 

ANTEPROJETO ANEXO AO PARECER No l07/70 
RESOLUÇÃO N• 69 .. --

Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem 
observados na organizaçio dos cursos de Ciências 

Biológicas. 

O.Conselho Federal de Educação, na forma do que 
dispõe o art. 26 da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 
1968 e ieildo em vista as conclusões do Pãrecer n' 
107/69, que a este se incorporou, homologado pelo Se
nhor Ministro da Educação e Cultura. 

Art. I~> O currículo mínimci dos cursos de licenciatu
ra e ciências biológicas e de bacharelado em ciências bio
lógicas, modalidade médica, compreendem as seguintes 
matérias, assim distribUídas: 

a) tronco comum nos dois cursos: Biologia Geia! (in
cluindo Citol_ogia, Genéticã, Embriologia, Evolução e 
Ecologia). Matemática aplicada; Ffsica e Bioflsica; Qui
mica e Bioquímica; Elementos de Fiosologia Geral e de 
Anatomia e Fisiologia. 

b) pa:ra a licenciatura em Ciências Biológicas: as ma
téria-s óo trónCO -éõlnllm e mais: Zoologia (incluindo 
Morfologia, Morfogênese, Fisiologia Sistemâtica e Eco
logia dos animais vertebrados e invertebrados); Botânica 
(incluindo Morfologia, Fisiologia Sistemática e Ecologia 
das Plantas e Botânica Econômica); Geologia (incluindo 
Paleontologia); Matérias PedagógicaS, na forma do Par. 
252/69. 

c) para o bacharelado em Ciências Biológicas, moda
lidade mêdica: as matérias do tronco comum e mais: Ele-
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mentes de Anatomia e Fisiologia Humanas; Introdução 
ao Estudo da Patologia Humana; lnstrumeTiiãçãO"f~Jédi
ca, comportamento diferentes especializações, incluindo 
estãgio de duração mínima de seis meses em laboratórios 
universitârios e orientada para uma das matérias j::ifé
profissionais do curso_ médico (:ai_oquímica e -BiofiSiCa 
Médicas, ou Anatomia e Histologia Humana_ou_Ei__s_k>lo
gia Humana, ou Microbiologia, Imunologia e Parasito
logia Médicas, ou Farmacologia ou Anatomia Patológi
ca), ou para as atiVidades auxiliares da profissão médica 
entre as quais de Laboratório Clínico, Radiolo_gia,_ Ban
co de Sangue. - - -- - -

Art. 29 Os cursos de _que trata a presente fesOtução 
terão a duração mfnima de 2.500 horas e serão ministra
dos no mínimo em três e no mâximo em cinco anos. 

Art. 39 Ficãm revogadas as resoluções ·anteriores 
deste conselho referentes ao currículo mínimo e ~ du
ração dos cursos de história natural ~ d~ ~iê_l_!_c!a~ bíolOg-i-
cas. 

Neste momento inicia-se a mob1lização do conselho 
federal de farmãcia, por considerar a inoportunidade 
.. da criação da profissão de biornédicos, encaminhando 
representaçãQao Sr. Ministro da EducMãO _e-ço.Itura e 
ao Sr. Presidente. do Conselho Feder-;! de EducaÇão." 

Do Oficio 134 f70, datado de 1 '? de setembro de 1970, 
ao Sr. Ministro da Educação e Cultura retiramos algu
mas citações as quais definiam o sistema dC sllsientação 
do setor farmacêutico em sua posiçãO. 

1'- Duplica«;ão de profissionais - ••insta notar, Sr. 
Ministro, que o tipo de profissional proposto para a exe
cução dessas tarefas - o biomédico - representa, na 
verdade, a duplicação de profissionais para a --mesnla 
área, o que é contrário à política educacional do Minis
tério da Educação tão firmem_ente dirigido por vossa Ex-
celência". -

l' Currículo - "para a formação do biomédico desti~ 
nada ao exercício- de anâlises clínicas exige-se uma carga 
horária de 2.500 horas, nas q uaís estão inclu[das, ainda, 
o estágio em laboratório, para o exercício da mesma es
pecialidade, 'do farmacêutico se exigem 3.000 horas de 
formação,· além do estágio de seis meses em laboratório" 
(artigo.6.; e 79 da resolução n9 4/69, do Conselho Federal 
de Educação). 

"Portanto, Sr. Ministro, para o exercício de uma ativi
dade para a qual já existem profissionais Su"ficientemehte 
preparados, e com uma carga horária muito majs expre~
siva, pretende-se dar corpo a uma nova profissão, data 
vénia, formada com muito m.enqs embasamento técnico 
e científico". - " 

No Oficio n' 134/70, o mercado de trabalho é ciüido 
-não definido- em seu 39 parâgrafo. Porém no oficio 
82/71, datado de 16 de junho de 1971,_ ao Sr. Presidente 
do Conselho Federal de Educação-~ ç_qrnpõDente que 
faltava para completar o tripé é melhor definido.- Cita
mos o parágrafo em sua totalidade: 

.. Há ainda um aspecto ponderável na questão, 
Sr. Presidente, e que está sendo esquecido pelos que 
propugnam pela criação-desse tipo de profissional: 
o mercado de trabalho~_ Com toda a sua experiência 
de dez anos de existência, o Conselho Federal de 
Farmácia afírma a VoSsa Excelência que 9 mercado 
de trabalho não suporta esse tipo de profissional, 
nas modalidades que enfocamos. Segundo t~temu
nhos trazidos ao : C.E.F ., nas suas plenárias e as
sembléias, nas quais"há participes de todo.s os recan
tos do Brflsil, o setor i:le análises clínicas tende a 
saturar~se." 

Devemos lembrar que esta já era uma situação concre
ta há 12 anos; e convêm lembrar que nào. era específica 
deste setor. O que assistimos durante todos est~ anos foi 
o agravamento do problema de mercado de tr_abalho 
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junto com outros agravamen~_os do modelo de desenvol
-vimento; 

Em 1975 ê encaminhadO ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente Q.a República exposição de motivos elaborada 
por uffi grupo de-trabilho interffiirÍi~lteríal·..:...:.:·repre:sen .. 
tanteS dos Ministéríos do Trabalho, Edu_cação e Cultura 
e Saúde - sobre o exercíciO profissional de bacharéis em 
_ciências biológiCas. Nesta exposição de motivos, princi
palnlente voltãda para o biomédico, fidm" definidos 
campos de atuações de!!tes profissionais. Transcrevemos 
o parãgrafo: 

"Ao nível de gradução, os profissionais tetão a 
seu cargo a prestação de serviços na complexa tec
nOlogia que suporta a moderna prâtica médica, in
clusive nas indústrias, laboratórios de patologia 
clínica, bancos de sangue, unidades de anatomia pa-

~- tológica, de radiologia, unidade de saúde pública e 
serviços de apoio à pesquisa científica em institutos 
especializados ou universidade." 

LOgo depois tem início a framitàÇão, na Câmara dos 
D_eputados, do projeto de lei n9 1.660-A, de 1975, do po
der executivo, cujo conteúdo_regulament!l a pr_qfissão ~e 
biomédico, cria o Conselho Federal e os conselhos regfo
nais de biomedicina, e dá outras providências. Em Seu 
artigo 2~? fica definida a participação d_o biomédico em 
eqUipes de_ saúde, nas atividades complementares de 
diagnóstico, a nível tecriológico. A realização de: anâlises 
cHnico-laboratoriais, quando de interesse para o sanea
mento do meio ambiente. Nesta ocasião vâriãs entid,;1des 
manifestaram-se contra ou a favor _9o projeto. 

Finalmente, em 3 de setembro de 1979, o Excelentíssi~ 
mo Sr. Presidente da República decreta e sanciona a lei 
n~? 6.684 que regulamenta a profisSão de biólogos e bio
tnédicos. Da qual transcrevemos o seu capítulo II: 

"Da profissão de biomêdico 

Art. 39 O exercício da profissão de biomédico é pri
vativo dos portadores de diploma: 

I -:-- devidamente registrado, de Bacharel em curso ofi
cialmente reconhecido de ciências bioiÇgi~s. mod?-Ji~a
de médica; 

II --emitido por instituições estrangeiras de ensino 
superior, devidamente revalidado e registrado como 
equivalente ao diploma mencionado no inciso anterior. 

Art. 4~? Ao biomédico compete atuar em equipes· de 
sallde; -~l-riível tecnológico, nas atividades complementa
res de dia8:iiõsticos. 

Art. 5' Se_m prejuízo do exercício_ das mesmas ativi
dades por outros profissionaiS ígualmente habilitados na 
forma da legislação específica, O biom_édico poderâ: 
1- r_ealizar análises ffsiço-quimiCas e niícróbiológicas 

de interesse para o saneamento do meio ambiente; 
. 11--: realizar servíços de radiografia; excluída a inter

pretação. -

III- atuar, sob supervisão médica, em serviços de 
homoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os 
quais esteja legalmente habilitado; 

IV - planejar e executar pesquisas científicas em ins
tituiçõeS públicas e privadas, na ârea de sua especialida
de profissionaL 

Parágrafo único. O exerCício das atividades referidas 
nos incisos l a IV deste artigo fica condicionado ao currí
culo efetivamente realizado que definirá a especialidade 
profissiOnal." 

H3Viã-áijUmas diferenças fundamentais entre a lei 
agora decretada e sancionada, e o projeto de lei n' 1.660, 
de 1975, que tafitã Polémica prOvocara. 

1 ~- reduz-se a -competência do_ biomédico a "a"nâlises 
físico-químicas e microbiológicas de interesse para o sa
neamento do meio ambieJ;lte," A-nteriormente essa com
petência abiã"Ogiã~ ãlêm das que permaneceram~ a reali
zação _de análises clinico-laboratQriaís, bromatológicas e 
análises para controle de medic&nentos; --- -

Setembro de 1983 

_29_- s:Uprimiu-s_!: -os parâgfafos· V e VI. 
-V .:...:. -••exercer o magistério, de quakllier nível, daS dis

ciplinas constantes do resepctivo curr[culo de formação, 
observadas .as demais exigências pertinentes", A lei não 
dâ competência parã. o exercido da função para o qual o 
currículo foi criadO, em sua justificativa Inicial. 

VI- "Exercer outras atividades relacionadas ao ser
viço de saúde". 

No dia li de setembro de 1979, a Lei n' 6.686 dispõe 
sobre o exercício da anâlise c_:línico-laboratorial especifi
camente relacionada com os diplomados em ciências 
biológicas, modalidade médica. - -

Lei n~ 6.68_6, de 11 de setembro de 1979. 
Dispõe sobre o exercício da análise clínico

laboratorial. 
Art. I~ Os atuais portadores de diploma de ciências 

biomédicru;, modalidade médica, e os_que venham a con
~ctuir o mesmo curso atê julho de 1983 poderão realizar 
análises clínico-laboratoriais, assinando .os respectivos 
laudos, desde que comprovem a realização de disciplinas 
indispensãveis ao exercício dessa atividade. 

Art. 2' Para os efeitos do disposto no artigo ante
rior, fica igualmente assegurada, se necessâria à incom
plementação curricular, a matricula dos abrangidos por 
~sta lei en:J.. qualquer curso, independentemente de vaga. 

Art. 3~ Esta lei -efltrarâ em vigor na data de sua 
publicação, 

Art. 49 Revogam-se as disposições em ·contrârio. 
Brasflia, 11 de setembro de 1979 

Em torno desta lei, hoje, gravitam nossas atenções. No 
dia 28 de fevereiro de 1982, foi lido, no_expediente da ses. 
são, o projeto de lei do Senado n'? 188 de 1982, de inicia
tiva do nobre Senador José Lins, cujo teor_ altera a re
dação do artigo I'> da Lei nl' 6.686. O Requerimento n9 
-210/82, SUbscrito pelos senadores José Lins e Humberto 
Lucena, solicitando urgência para tramitação do projeto 
foi aprovado: apfõvada a redação final, foi encaminhada 
à C-âmata dos DePutados cOrii o oficio n9 SM-n'? 225 ...... 
30-9-82. Encaminhaçfa às comissões, està foi a seqUência 
do processo e algumas de suas citações mais elucidativas. 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou, por 
unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e 
técniCa legislativa do projeto. 
- A Comissão de Educação e Cultura: 

"Finalmente, expressou o Conselho Federal de 
Farmâcia sua preocupação no que se refere ao mer
cado de trabalho, o qual não suporta um novo tipo 
de profissional atuando no campo das anãlíses cUni
cas, das vacinas e da sorologia, setores que, no en
tender do conselho tende a saturar-se, com real peri
go de que se esvaziem as próprias faculdades de far~ 
mácia." 

"Parece-nos devamos levar em consideração não 
só os argumentos que jâ expusemos mas~ também, o 
fato de que já em 1966, por ocasião do P_arecer n' 
571, do Conselho Federal de Educação, várias fa
culdades já haviam instituído cursos de biomédicina 
e outras tantas estavam organizando cursos_ dessa 
mesma natureza. De lá para câ, um incontestãvel 
número de biomédicos foram diplomados nessa 
nova profissão, sem que o mercado de trabalho de
nuncia_sse qualquer sinal de saturação. Da mesma 
forma, nem de longe se verificou o temido esvazia
mento das faculdades de farmácia postUlado Como ã -
conseqüência· natural da expansão dos cursos de 
biomedicina." 

II ...... Voto do Relator. 
Nos termos do relatório supra, opinamos, quanto ao 

Illérito; n6S 1iniiies- da competêiicia re8imental desta co
missão de Educadío e Cultura, pela aprovação do proje
to, com a ~egufnte emenda: 
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"Fie~ revogado o artigo segundo da Lei n9 6.686,
de 11 de setembro de 1979." 

Justificativa da Emenda 

"0 art. 21' ora revogado teve a finalidade de am
parar os profissionais beneficiados pelo disposto no 
art. l~' da lei n"' 6.686/79, que ficaram com- o dfreito 
de exercer as atividades de análise laboratorial, até 
julho de 1983. 

Considerando, entretanto, nci qUe o presente pro
jeto de lei retíra o ciráiCr-de temporalidade dOs be
nefícios em pauta, assegurando aos portadores de 
diplomas de biomedicina- o direito permanente de 
exercer as referidas atribuições, torna-se desneces
sário o disposto no art. 29, motivo pelo qual propo
mos sua revogação." 

Do parecer da Comissão de Educação e Cultura con
vém citar o trecho em que ficam claras as preocupações. 
com a política nacional de educação. Preocupação esta 
que extrapola o problema em pauta: 

.. 0 que se volta a observar com a tramitação do 
presente projeto, com a presença -angustiante de 
profissiõnais e estudantes das áreas de farmácia e 
ciências biológicas, é o resultado da poHtiCa educa
cional errônea que levou à proliferação de escolas 
particulares e formação de tecnológos dissociados 
da realidade social." 

Mais adiante comentando o parecer do consultor jurí
dico do MiniStéríO da Saúde na exposição que fez peran
te a comissão de saúde Q parecer volta a-comentar o sis
tema educacional: 

"Os biomédicos e farmacêuticos são apenas víti
mas dessa má política educacional -que está desca
racterizando e comprometendo o pfóprio processo 
de crescimento, o que vale dizer, sem arroubo de 
qualquer espécie, a própria soberania nacional. 

Não se trata de um exagero. Não se pode pensar 
em povo livre e independente se não houver umi 
sólida formação educaciOnal e cuftuial. 

Tais reflexões decorrem das colocações feitas 
pelo consultor jurídico do ministério da saúde que 
mostrou com muita qlareza a contradição de se criar 
cursos e impedir o acesso de seus formandos ao 
mercado de trabalho, agravando a questão social. 
~ hora de se repensar a politica educacional brasi-

!eira." 

Outros substitutivos foram apresentados, todos eles 
em torno da manutenção ou não da temporalidade do 
exercfcio da análise-clínica laboratorial. 

O parecer da Comissão de Saúde "não deixou de con
siderar a gravidide do problema mas, outrossim, enten,- -
deu que a melhor solução para o mesmo será a r~jeíÇão~ 
pura e simples, do projeto do Senado". 

Foram feitos vái-íos votos.em separado C enleõ.UaSDfe
recidas_em Plenário. O problema ficou assim reduzido a 
sua verdadeira dimensão, o exercício- das análises 
clínicas-laboratoriais e seU merCado de trabalho. 

Em 16 de junho de 1983 a Câmara dos Deputados 
aprova emenda substitutiva de plenário ao projeto de lei 
do Senado Federal, jâ relatado nesta exposição. 

A Comissão de Constituição e Justiça" ... em nome da 
boa téCnica legislativa, do prinêipio·_da isonomia e do De> 
cessário encorajamento ao esfOrço dos que -trabª'lham, 
sem pretender exclusividade no mercado laboral, opina
mos pela aprovação do Projeto de Lei n" f88, de 1982, do 
Senado Federal, rejeitando-se o substitutivo apresentado 
pela Câmara dos Deputados". 

Este é, resumidamente, o caminho percorrido por esse 
pmcesso ao nível do Congresso Nacional. Relatamos 

seus momentos principais, e não Poderia ser diferente, 
são muitos os pareceres e sâbios em suas colocações. 
Questioná-se_ desde o sistema educacional brasjJeiro ao 
direito do exercício do_ conhecimento. Tudo isto exige 
muita reflexão. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

"PianCjamento, mais do que uma simples metodologia 
de formulação e disposição de planos, será entendido 
como processo_ capaz de introduzir, conduzir, criticar e 
reordenar mudanças: portanto, terá caráter político e 
não será um inSü'iiffiental neutro, isent_o e, por conse
guinte, -inquestiOnável" :'(Sã.úde -e MediCína nO' Brasif
Contribuição para um Debate. Coletâne~ organizada 
por R.etriã.ldo Guimarães- 197&.}-

A evolução das ações profissionais e seus espaços n"o 
-- mercado de trabalho resultam de acomodações ao siste-
- ma de produção. 

A evolução na botica - estabelecimento conduzido 
por um único profissional, ao mesmo tempo: pesquisa
dor, químico, biologista e tecnólogo - até a farmácia 
-modf:ina-- esSeriéialmente um -estabeiecime_nto comer-

--cial -- resulta da evolução do sistema de produção dos 
~medicamentos e simÜares e ainda, com ffiais profUndida

de, é_ r~ult:õ!Qo das relações do próprio sistema de saúde. 

A consolidação da indústria farmacêutica moderna
essentiã.lsmente uma indústria de transformações que 
emprega tecnologia em que predominam processos fisi
cos ~ faz desaparecer a antiga figura do boticário. 

Paralelamente a farmácia adapta-se ao novo sistema 
de produção - na medida em que se collsolida no setor 
de saúde e no próprio público, uma preferência pelos 
produtos industrializados. A farmácia torna-se um esta
belecimento em que predominam as ações comerciais e 
ip.çlusive incorpora a venda de produtos não específicos 
-pentes, escovas, perfume_s, etc. 

No cámpo da atividade industrial o farmacêutico gra~ 
dativamente evolui de sua posição, no passado dominan
te, para a posição de membro de uma equipe na qual o 
engenheiro químico é o centro de um conjunto multidis-
ciplinar em que participam mêdicos, vet~~inários c quí
micos, entre outros. 

"Num dado momento, o currículo de formação 
do farmacêutico, foi tornando-se crítico. Num dado 
momentO, o currículo do curso de formação, exces
sivamente sobrecarregado de disciplinas díspares, 
fez do farmacêutico um profissional amplamente in
formado, mas superficialmente preparado, tanto do 
ponto científico como_ técnico. Com a agravante da
inadequação dessa formação tanto às necessidades 
das indústrias farmacêuticas coniO às da farmácia." 
(Pa_rec_er n" 287/69 C. E.) 

Isolado do sistema de produção, aviltado no subsiste> 
nfa de comercialização e sUbutilizado no sistema de saú
de; o farmacêutico tem que procurar espaços no merca
do de trabalho, mais sólido do que emprestar seu nome e 
título à indústria farm3cêütica ou à farmãcía, ou ainda, 
concorrer com o profissional médico no setor de anâlises 
clínicas sem profunda formação em patologia. Para isso 
resta-lhe ampliar seu leque de conhecimentos adaptando 
o currículo das faculdades às novas exisgências do mer
cado. O que foi feitO, ~riando-se os 3 níveis hoje existeJJ,
tes -de formação: O farmacêutico, o faimacêutico
fndustrial e o farmacêutico-químico: 

Através de um ajuste na estrutura do currículo 
colocou-se o profissiOnal em condições de ocupar novos 
e:spaços no mercado de trabalho. 

A criação do currículo de biomedicina, modalidade 
médica, obedece a outras va.riâveis porém, também rela
cionadas com o sistema de produção e em função deste 
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com o modelo de desenvolvimento adotado pelo País 
nos últimos anos. Citamos; aqui, as principais variãveis. 

I 9 O alto custo e tempo gastos para a formação dos 
profissionãis- d3. saúde na área de ciêflciaS bãsiCas e con
seqüentemente a sua escassez no mercado de trabalho. 
Vale a pena citar as palavras do eminente professor Cle
mentina Fraga Filho em conferência realizada -na Escola 
Superior de Guerra, pari! a ASsociação dos Diplomados, 
em 29~8~1974; referindo-se ao documento: "A Expansão 
da Rede Escolar" elaborado pela Comissão de Ensino 
Médico; comissão esta criada pelo Ministro d·a Edu~ 
cação, na ocasião o Cel. Jarbas Passarinho: "tornara-se 
flagrantes os erros e distorções, que não poderiam ser 
cOrrigidos, na maioria das vezes a curto prazo. Por 
exemplo, o problema de formação de professores: Leva
se m~ito tempo para prep~rar_ Ul!l professor de nível su
perior. O número de docentes nessas escolas médicas, ge
ralmente, era insuficiente. De niodo qUe isso obrigava a 
um desdobramento das atividades de professores que, al
gumas vezes, lecionavam em nada menos d~ seis escolas, 
em lugares diferentes. Professores itinerantes, ou de fim 
de semana ou com outras designações mais pejo.i'iltívas. 
Esses professores, mui_~as vezes, estavam pre~tanp.o gran
des Serviços: trabalhando em áreas básicas, escassos no 
Brasil, deslocavam-se com sacrifício pessoal; pafa diver
-~os pontos do País, para iniCia~ a formação de_ grupos es
peCialiZados. Assim em bioquímica, fisiologia, bioflsica, 
farmãcologia, microbiologi~, etc. -~ claro, porém, que 
com Prejuízo de seu trabalho, até então mais ou menos 
concentrado numa só universidade. Professores de 3 aS 
escolas eram muito numerosos. Esse era, talvez, o mais 
sériõ problema." (JBM - Abril, 1975~) 

2" O apareciménto de excedentes universitários, as 
cUstas dé -um siSiema educacional distorcido, voltado 
para o atendimento aos anseios da .classe média e não ao 
conjunto da sociedade. Principalmente nos anos 66, 67 e 
68' os excedentes foram em número e gênero suficientes 
para funcionarem como sistema setorial de pressã.o (saú· 
de e medicinã. no Brasil- contribuição para um debate. 
Coletânea organizada por Reinaldo Guimarães- 1978). 

39 Proliferação das Escolas Médicas. A Comissão de 
Planejamento de Formação de Médicos do Ministério da 
Educação e c_ul.tura - em pleno clima de otimismo âa 
carta de "Punta dei Este" e Aliança para o Progresso 
previra para o perfodo 1963/ 1983 a criação de 20 novas 
escolas médicas, ou seja, uma por ano. Que ocorreu? 
Criaram-se, neste Pafs entre 1965 e 1970, 33 novas esco· 
las- mais ou menos 5 pqr ano. (JBM Abril 1975). 

49 A incorporação de tecnologia avançada, comple
mentar à ação mêdica exigindo de seus operadores for
mação mais sofistiCada. Para éxemplrficar: em 1978 exis
tiam nO País 94 bombas de cobalto - I /900 rriil habitan
tes, quando a proporção para -países desenvolvidos é de 
I /1 milhão habitantes; 37 aceleradores lineares; 45 to
mógrafos computorizados; 30 dos quais localizados em 

-São Paulo o que resulta Õma proporção de 1/2,6 milhões 
de habitantes, quando o índice na França é de 1/5 mi
lhões de habitantes. (formação de quadros de pessoal 
para a saúde e produÇão de conhecimentos na área médi
ca- 1981- FUNDAP). 

Á pós analisàr todoS esses dadOs é chegado o momento 
de se pergunt~u: o que ocprre? Passados todos esses anos 
de discussões no Executivo e no Legislativo continuamos 
no impasse de uma briga que, em última instância pode 
ser resumida em uma disputa de mercado de trabalho -
mesmo quando. são evocados direitos adquiridos por 
jirocedimentos legais ou carga horária de conhecimentos 

- cieritíficos. 1:: opõrtuno- lembrar que se este não é um 
mercado de trabalho em extinção pelo menos tende a ser, 

-a cada -dia' maíS resumido...:... São assustadores os avanços 
da automação neste setor - haja visto os novos analisa
dores de gazes auto-calíbrãveis ou a disseminação do uso 
de Kits que eliminam--a- etapã de manipulação dos rea
gentes nos laboratórios bioquímicos. 
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Se; nos enclausurarmos no detalhe da competência 
para o exercíCio da anâlise-clínica, estaremos reduzindo 
o problema à sua dimensão menor, por razões que envol
vem a própria evolução desta competência no tempo. A 
competência para o exercício de uma determinada técni
ca resulta do seu conhecimento e domínio. A imposiÇão 
de limites ou regulamentação; através de mecanismos le
gais, tein a finalidade, entre Outras, de atender aos inte
resses maiores da sociedade; se, em conseqUênCia prOtege 
especificamente determiriado setor profissiOnal não o raz 
estaticamente- e sim de uma forma dinârriica. Exemplo 
deste dfnaniismO Podemos encontrar: _na própria eVo
lução da profissão de farmaCêutico~ Do antigo boticârio 
- em perfeita sintonia c-óm u_m slstçniã de prOdução ar
tesanal - evoluiu e ocupou os espa-ço-s criados pelo site
ma de produção industrial. Através de modificações clii'
rículares. hoje, o farmacêuticn está ·apto para-trabalhar 
no setor iildu_strial, comercial ou de ci:ri.ãlises IahOfato
riais. 

A dinâmica histórica não é apanágio de qualquer setor 
profissional e sim do conjunto da s_ociedade. Visto por 
este ângulo não há como imPedir que os biomêdicos 
exerçam quaisquer ativ'idades conlpatíveis com sua for
mação científicá oi.i quálquer outra da qual venham a ad
quirir o respectivo cánhecimento. 

Do exposto concluímOs que abordar a-problemátiCa 
pelo seu aspecto curricular é simplificiir e nada resolver. 
Acreditamos que temos que enfrentá-la dentro de uma 6-
tica mais ampla, em que sejam questionadas todas as va
riáveis aqui citadas. 

Vivemos, hoje, um período agudo _de crise nacional 
. cujo maior impacto tem ação no mercado de trabalho e 

conseqUentemente no alto índice de desemprego verifica
do. O problema não está restrito ao embate pela fatia do 
mercado relacionado çpm o setor de análises clínico
laboratoriais. A criSe afeta todo o sistema de saúde e seus 
diversos segmentos profissionais; O sistema de saúde não 
é "isolado do macrossistema que constitui o estado corilo 
um todo. 

Inicialmente qJJeremsos ilustrar o problema generica
mente no setor universitário. Citamos alguns trechos ao 
artigo .. este ano, 30% dos d_e_sempregados têm nível supe
rior". Publicado no Jornal ll'(dha_de S. Paulo- dia 26 de 
dezembro_de 1981- artigo que ilustra muito bem a total 
falta de correlação entre o aparelho formador universi
târio e as _reai_s ne.cessidades do mercado. 

. "Para os técnicos do Ministério do Trabª-lhQ, ~ 
necessãrio que o Governo oriente o veslibulando a 
escolher carreiras que ofereçam trabalh_o __ d~_fato e 
de que o País carece. O perfil dos estoques de alunos 
que as universidades possuem atualmente e que de
verão se formar até 1985, ~ão coicídem em nada 
com as previs-õis de necessidade de profissionais 
projetadas pelo Ministério do Trabalho para o mes
mo ano. 

Estes _números mostram, pottanto; que apenás 
117 mil alunos universitãrios dos 1,5 milhão estão 
conciliando suas can:eiras_com o mercado de traba
lho. Os outros 1,38 milhão estão se espedaliiã.ndo 
em âreas estritamente urbanas, tais como C<>-niuni
cação Social, Estudos Sociais-, Letras, História,
Geografia, Pedagogia e !lma série de outras profis
sões qUe O metCãdo não consegue mais absorver e, 
quando muito, com subemprego. 

Para o pessoal do Ministério do Trabalho, é im-:
possível se direcionar o futuro de um estudante, mas 
o crédito educativo pode,_pelo menos, deixar de fi
nanciar futuros desempregados, pois foi corista-taôo 
que as carreiras que mais recu~sos recebem foram 
aquelas que o mercado não tem vaga." 

Com relação- ainda a universidade,_ convêm lembrar 
trecho do artigo escrito pelo_ Professor Zeferino VaZ, 
para encarte especial sobre educação e cultura da revista· 

Veja: .. As universidades brasileiras devem conv~cer-se 
definitivamente de que para o bom desempenho das ati
Vidades de ensino, de pesquisa e de prestação direta de 
serviços· à comunidade a Condição fundamental, "sine 
qua mon", é a boa qualificação de seus docentes, isto é, 
de cientistas, literatos e humanistas de bom nível cultu
ral, que façam da docência uma finalidade de vida, em
barcados em programas de pesquisa científica e de 
criação de pensamento original. Uhivei"sidades 
constroem-se com cére_bros e não com l'difíçios". 

Com relação ao mercado de trabalho para o setor mé
dico um estudo pubHcado pela revista da Associação 
Médica Brasileira, em seu volume 2S, n9 lO -_outubro, 
1979- o. Professor Jair Xavier Guimarães, na ocasião 
Diretor da Escola Paulista de Medicina -advertia que 
já havíamos atingido a proporção global médico/habi
tante ( l / 1260) considerada satisfatória de acordo com os 
padrões recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde. Embora fosse um dado c:-onhecido pela co_muni
dade de têcnicos envolvidos na .ârea de recursos h~ma
nos da saúde nada foi feito para reorientai" o contingente 
que procura ingressar nas escolas médicas. Agravando 
esta situação temos que levar em consideração as áreas 
de concentração Q.estes profissionais - na ocasiãO em 
que este trabalho foi feito, o Rio de Janeiro possuía um 
superãvit de 6.375 médicos. 

A falta de uma poHtica de interiorizaçãÕ, atr~~és de 
incentivos, dos profissionais da saúde gerou o processo 

··de concentração em áreas específicas e o consequente su
bemprego. Um programa que poderia ter corrigido esta 
situação teria -sido o Prev-Saúde- programa este, boi
·cotado desde· o início, principalmente, pelo complexo 
hospitalar privado, no nosso País predominante sobre o 
setor público. 

A área de pesquisa científico-tecnológica; oUtro cam
po de absorção de mão~de:-o_bra universitária, não tem 
crescido proporcional às necessidades brasileiras. Este 
setor pode muito bem ser avaliado pelas palavras do 
Professor Rogério Cerqueira Leite, ao c_oordenar debate 
promovido pelo jornal Folha de S. Paulo sobre o apoio 
oficial à ciência no Brasil. 

"Em primeiro: lugar, o apoio à ciência, à -Pes<lui
sa, traduzido ~m percentuais do PNB:(Produtci Na
cional Bruto), coloca o Brasil numa PosiçãO dC des
vantagem em relação aos paíSes- industrializados. 
Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra 
apresentam percentuais em torno de 2 e 3% do PNB 
aplicados em pesquisa. O Japão chega a quase 2%. 
O Brasil, de acordo com dtados do próprio CNPq, 
alguma coisa em torno de 0,6%. _:S um fator 4 ou 5 
vezes maior de atenção à pesQuisa noS Pa-íseS Cha
mados industrializados, em relação ao Brasi." 

Finalizando, reconhe<:emos a existência de um_ proble
ma imediato; farmacêutico __ e bioquímico, hoje restrito a 
um problema de mercado de trabalho. Pro.blema que 
não é exclusivo destes dois setores profissionais e sim ge:. 
neralizado no setor saúde. Reconhfl_cemos, também, que 
não serão somente dispositivos legais qUe solucionarão o 
problema é _o moment_o _de s~ procurar um caminho 
maipr, em todos os sentidos, e_que seja fruto do consens-o 
de todas as partes envolvidas - Ministério da Sp.úde, 
Ministério da Educação e Cultura, MinistériO do Traba
lho, Ministério da Previdência e Assistência Social, Far
macêuticos e Bioquímicos. 

ConcliJ.1ndo,_ na impossibilidade d_e encontrar uma so
Jução melhor à luz do substitutivo ora em exame; nos 
termos do artigo 164, inciso II, proponho que, sob a égi
dç 9esta Comissão, no menor prazo possível sejam con
vocados, conjUntamente, rep~ntantes dos Ministérios 
da Educação e Cultura, do Trabalho, da Saúde e_ repre
sentantes dos Conselhos dos Biomédicos e Farmacêuti
cas. 

Só assim encontraremos um novo Projeto de lei, co
mum a todos os setores, e que poderá tramitar im catá-
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ter de urgência nesta Casa. Esta nos parece a melhor so
lução e, tenho certeza, que através dela serão abertos no
vos caminhos para a saúde e educação no nosso País. 

Proponho, ainda, que a Comissão requeira ao Ple
nário, noS termos do artigo-370, inciso II, do sobresta
mento do referido substitutivo. 

Sala daS ComiSSões, 15 de setembro de 1983.- Oau
dionor Roriz. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à -publicação-. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên
cia recebeu, do Governador do Estado do Patá, 9 Oficio 
n9 S/24, de 1983 (N9 0556/83-GG, na origem), solicitan~ 
do, nos termos do parágrafo único do art. 171 da_ Consti
tuição, autorização do Senado a fim de que aquele Esta
do possa alienar uma área de terras devolutas, de aproxi
madamente vínte e doís mil, setecentos e sessenta hecta
res, sitüadã no Município de Acará. 

A ni<i.têria- ·será despachada ãs Comissões de Legis
lação Social, de Constituição e Justiça e de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a Me· 
sa, projeto de lei que vai ser· lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o _seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 240, DE 1983 

HDispõe sobre exigência a ser observada pelos es
tabelecimentos qae comercializam carnes e outros 
produtos alimentícios perecíveis de origem animal." 

O COngreSso" Nacional decreta 

Art. J9 Os estabelecimentos que comerciali_zam pro
dutos alimentícios transformados, de origem animal, es
pecialmente carnes e seus derivados e que os mantêm ex
postos ao público, são obrigados a também colocar à vis
ta do consumidor os indicadores da temperatura das res
pectiVas· Vitrinas refrigeradas ou câmaras e balcões fri
goríficos. 

Art. 29 O desatendimento à determinação da pre
sente lei sujeita o infrator à multa variâvel entre JOO 
(cem) e _SOO_ (quinhentas) vezes o maior valor-de
r.eferência, aplicâVel pela autoridade de fiscalização sani
tária competente. 
. t-.rt. 19 Esta l~i ~ntrará em vigor na data de sua 

publicação. - · 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Volta e meia somos surpreendidos por noticias dos 
jornais, dando conta da intoxicã.ção de pessoas por in
gestão de produtos alim_entícios estragadOs, que deve
riam ser conservados em tal ou qual temperatura, mas 
não o são em virtude de mera desídia dos estabelecimen
tos que os comercializam (supermercados, mercearias, 
arma.Zêns etc.) 

Ainda há pouco, às vésperas do último natal, ocorria 
caso mais trâ&ico ainda, eis que teve vítimas fataiS, do 
consumo de um certo tipo de .. patê" inteiramente dete
ri?rado que, conforme conclusões da perícia técnica, não 
fora conservado como devido. 

Tais acontecimentos bem_ que poderiam ser evitados, 
com ?- ajuda int~ressada do próprio público consumi
dor, se os _estabelecimentos comerciais mantiveSsem, 
como aq!-Ji determinado, à vista de todos os indicadores 
da temperatura dos compartimentos em que são guarda
dos ou expostos os mencionados alimentos. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1983. - Nelson 
Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e· Justiça e de Eco
nomia.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
J9-Secretário. - - o--

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 784, DE 1983 

Senhor Presidente, 
Considerando que as previsões mais realistas ifidicam 

que precisaremos no próximo anõ de captar mais de 20 
(vinte) bilhões de dólares no exterior para fechar o nosso 
balanço de pagamentos, o que significará um quadfõ de 
recessão e stagflação bem mais grave do que o que será 
registrado agora no final de I 983, com rePercussões im
previsíveis no plano econôrnico, político e social; 

Considerando que seria necessârio existir um clima de 
maior confiança da sociedade civil em relação às insti
tuições de credibilidade indispensável ao estabelecimeri~ 
to de discussões políticas que levem a uma superação da 
crise econômícO~financeira e uma maior-disposiÇãO-para 
que se abra realmente o debate com a sociedade e com a 
classe política, sobre o futuro econômico, social e institu~ -
cional do País; 

Considerando que o Congresso Nacional conlo insti
tuição verdadeiramente legítlma, referendada- pelo- voto 
democráticO dos cidadãos, tem o dever de tomar iniciati
vas, de se tornar forte e de assumir a responsabilidade de 
apontar novos caminhos, de analisar os diferentes aspec
tos da crise, de dizer quem são os seus- responsáveis, de 
medir o seu grau de_ gravidade, de procurar demonstrar 
que urna política diferente ê possíVel e de defender os tra
balhadores que têm o direito de dizer nãõ à continuidade 
dos sacrifícios que lhe são impostos e de lutar para ga
rantir suas reivindicações maiS importantes; 

Considerando que não podemos separar a existência 
dessas condições do contexto econômico, político e so
cial extremamente preocupante, a intervenção do Con
gresso Nacional poderá _ser determinante para que uma 
saída positiva seja apresentada com clarividência por to
dos os partidos políticos devidamente representados em 
suas duas Casas, com a colaboração das organizações re
presentativas da sociedade; 

Considerando assim a magnitude dos problemas bra
sileiros que se agravam a cada dia e colocam em risco 
permanente a precária estã.bílídade política e social inter
na. requeiro ao plenário desta Casa, nos termos do que 
dispõe o art. 76 do Regimento Interno do Senado Fede
ral, a criação de uma Comissão Especial Mista que deve
rá ser formada de 11 (onze) Senadores e 11 (onze) Depu
tados Federais, com vigência de 120 dias para concluir os 
seus trabalhos e que terá os seguintes objetivos: 

1 - discutir e apresentar soluções para a crise nacio~ 
na! com a colaboração das entidades mais representati-
vas da sociedade civil; --

2 - transformar as conclusões do seu trabalho em um 
projeto que será apreciado nos termOs do Regimento 
Comum. 

A Comissão deverá definir suas diScussõês ·com base 
nos temas que seguem e deles tirar suas sugestões: 

1 - avaliação jurídica, económica e politico-social 
dos acordos com o FMI; 

2 - a política agrícola nacional e seus reflexos sobre o 
mercado interno e a estrutura agrária; 

3 - discussão de uma nova política nacional que en
globe inclusive prioridades e medidas permanentes de 
desenvolvimento para as regiões carentes do País,, parti
culannente o Norte e o Nordeste; 

4 - mudança da política económico-financeira nacio
nal e de seus instrumentos de aplicação, dando ênfase a 
um redirecionamento do parqUe-industrial que deve se 
voltar para a criação dinâmica de empregos e para o for~ 
talecimento do mercado interno; 

5 - reforma "I:ributária Nacional; 
6 - reforma institucional; 
7 - revisão da politica eXterna brasileira, visando uq~ 

posicionamento mais firme do País no sentido de forçar 
- a retomada. do debate sobre o estabelecimento de uma 

nova otdem económica internacional; 

Considerando finalmente o carâter e os objetivos de 
nossa proposta, que dará ao Congresso Nacional e a to
dos oS partidos políticos nele representados a Oportuni
dade de influir diretamente nos rumos que devem ser da
dos pã.ra que a Nação como um todo consiga atravessar 
esta fas-e que é -a mais crítica de sua história, sugerimos 
que a Presidência da Comissão seja ocupada pelo Presi
dente do Congresso e que a integrem, também, os Presi
dentes dos cinco partidos políticos existentes, 
reSs<ilvando-se o casO do Partido dos Trabalhadores cujo 

--Presidente Nacional não detém mandato -pãriamentar, 
devendo assim ser indicado o seu representante no Con~ 
grcsso _e os líderes nas duas Casas, obedecendo-se o cri~ 
tério da proporcionalidade como est!lbelece o art. 10 do 
Regimento Comum. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1983. -Henrique 
Santillo. 

--o SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri
mento lido será publicado e remetido à Comissão de 
Economia, nos termos regimentais. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Fábio Luce

na. 

O SR, FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

VenhO-à tribuna do Senado Federal nesta tarde muni
do de um profun-do sentimento de frustação o_de não ter 
tido a dádiva divina e a Ielicídade histórica de ontem ter 
podido dar o meu voto para que, pela primeira vez na 
história da República, o Congresso Nacional !ejeitasse 
um ato de força emanado de um poder atrabiliário. A 
frustação, todavia, logo se desvanece, com a imensa sa
tisfação com que a aurora deste 22 de setembro 
abençoou a Nação brasileira. que viu nascer, não apenas 
um novo dia, mas renascer na sua plenitude o Congresso 
Nacional do povo brasileiro. 

O Congresso Nacional é como a luz, Sr. Presidente, 
não morre nunca; todos os dias se renova. 

Nesta oportunidade, desejo, com os olhos fixos no 
busto do patrono desta Casa, Dr. Rui Barbosa, louvar, e 
enaltecer a f~.gura de um homem público que estava fa
zendo falta à Nação brasileira. 

Sim, Sr. Presidente, há quase vinte anos a NaÇão an~ 
síava pela presença desse grande homem que vivia entre 
n-ós com uma força-escondida, que ontem, como quere~ 

bentando um dique, como que rebentando furacões, des
pert~ndo galáxias, acordou a Nação para a sua grande 
realidade, para a realidade de que a Nação ainda pode 
confiar na força e no poder, no poder sem força do Con~ 
gresso Nacional. 

Refiro-me, Si-. Presidente, ao eminente Presidente des
te Poder, Senador Nilo Coelho, que honrandO os com
promissos assumidos com o povo brasileiro, no momen~ 
to preêiso em qUe toda a Nação, com o coração pulsan
d~ de incerteza, voltava as suas_·vistas para o CongresSo 

-Nacíonal e._ sobretudo, para o seu Presidente, vendo ~ 
Oi:lvindo do President-e o ato e a voz da coragem, cora
gem como poder de decisão no momento espontâneo, 
coragem como ato de decisão que modifica o curso da 
liistória. coragem que permitiu com que o Congresso 
Nacional, no exercício de prerrogativa constitucional, 
deliberaSSe sobre matéria do interesse do povo brasileiro. 

Não fora essa figura resoluta, eleita pela unanimidade 
do Senado, por 68-Senadores representativos de todos os 
partidos, não fora esse pernambucano ilustre por todos 
os títulos, hoje a Nação estaria envergonhada do Poder 
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Legislativo brasileiro. No entanto, que fez o Presidente 
do Senado? Agredido pelo vice-Líder do seu próprio 
partido, agredido moralmente,_depois de haver determi
nado a suspensão dos trabalhos por 30 minutos, para 
consultar as leis, lembrando Goethe, cujo último desejo, 
antes do in extremis, foi conversar com as leis, para sere
colher ao refúgio da sua consciência, a fim de não tomar 
uma deliberação apressada;-em retornando ao púlpito 
do Poder Legislativo, anuncia, com ·a tranqUilidade da 
sua consciência, que não poderia acatar a questão de or
dem levantada, regimentalmente, pelo ilustre Senador 
Aloysio Chaves, coloca a matéria em votação, proclama 
o resultado e, ila hora em que exerce o seu poder consti
tucional de Presidente do Congresso, ê agredido estupi~ 
damente. Então, como todo homem honrado, reage di~ 
zendo que não é Presidente do Congresso Nacional do 
PDS, e, sim, Presidente do Congresso Nacional do povo 
brasileiro, porque tanto o PDS, quanto o PMDB, o PDT 
e o PTB, todos, se podemos ser adversários, não pode
mos e não devemos, jamais, ser inimigos. Esta atitude 
que honrou o Poder Legislativo deve ser divulgada à 
Nação inteira, a fim de que a Nação, a partir das 20 ho
ras e 45 minutos de ontem, possa dormir mais tranqUila, 
na certeza de que a perspectiva do dia porvindouro não 
Será inais obnubilada pelos horrorosos, pelos horríveis e 
hoiT1.Pilantes horizontes que a vinham obnubilando ao 
longo destes últimos 20 anos. 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite V. Ex• um aparte? 

OS~. FÁBIO LUCENA- Ouço, com muita honra o 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador Fábio Lu~ 
cena, quero -cOng'ratular-me com o discurso que V. Ex• 
estã a proferir, enaltecendo mais do que a figura de u.m 
homem, a figura da instituição parlamentar que hoje se 
encontra, efetivamente, pelo gesto do seu Presidente, 
numa postura vertical. 

O resultado da votação ali ontem verificada por si só 
adquiriu uma dimensão enorme neste País naufragado 
em crise. Mas, independente desse resultado, eminente 
Senador Fábio Lucena, tenha V. Ex• a certeza de que os 
469 Srs. Deputados, e todos os Srs. Senadores com ã.s
sento nesta Casa, e todo o povo brasileiro se sentiram en
grandecidos com o gesto do Presidente do Congresso 
Nacional. O Senador Nilo Coelho, ontem, não estava 
apenas diante de uma questão de ordem, levantada pelo 
Líder do seu Partido no Senado; S. Ex•, ao decidi-Ia, es~ 
tava decidindo sobre a própria independência do Con
gresso Nacional. V. Ex• faz muito bem em enaltecer a fi~ 
gura deste ilustre pernambucano que, em boa hora, foi 
escolhido peJa unanimidade do Senado para presidir o 
Congresso Nacional. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço muito honrado 
ao aparte de V. Ex•, sobretudo no que tange à indepen~ 
dência do Poder Legislativo, que é exatamente o antôni~ 
mo da deposição do Poder Legislativo. E por que isso 
acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Porque as leis 
no Brasil, há muito tempo, são feitas por aquelas que 
não têm competência para fazê-las. A competência de fa
zer as leis é do Poder Legislativo. 

· Em 1910, na sua famosa conferência sobre o Governo 
Hermes, jâ pre]ecionava o patrono do Senado: 

"Nas leis a parte que tem o Presidente da Re
-pública, é a de as sancionar e promulgar. Fazê..l~s, 
nunca. O que de seu expede o Poder Executivo, são 
decretos, instruções, regulamentos; e sob a espécie 
de regulamentos ou decretos é que o Governo, até 
agora, sempre se desempenhou das autorizações le
gislativas." 

Vejam quanta atualidade nessas sábias lições, proferi
, das no início deste século, no Governo do Marechal Her
mes, com a diferença de que, hoje, o Presidente da Re-
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pública é um General, por conseguinte, de patente infe
rior. Vejam como ele procede nas suas lições magistrais: 

"Mas no Brasil de hoje, encartado nas novas insR 
tituições o precedente do ato Bermes-Rivadavia, 
entrou a usar-se um gênero de leis, que não emanam 
do Poder Legislativo, leis que não fora_m propostas, 
discutidas nem votadas nas câmaras federais, leis 
que, concebidas na cachola dos ministros e manipu
ladas na cozinha das Secretarias, s~ ditam à obe
diência do País só e só pelo quero e quero dos Presi
dentes. Eis o que se Th.troduziu, o que se executa, o 
que prevalece, atualmente, entre nós, com o assenti
mento das próprias Casas legislativas. 

É, ou não é, Senhores, a substituição -da Pod_er 
Executivo ao Poder Legislativo? t, ou não é, a de
posição do Co_ngresso Nacional, sancionada por ele 
mesmo, numa abdiCação-ignominiosa?" 

Vejam, Srs., quanta atualidade têm essas perguntas 
formuladas em 191 O pelo Patrono desta Casa, Dr. Rui 
Barbosa. Já naquela.época, em pleno vigor da primeirã. 
Constituição republicana, fruto da Assembléia Nacional 
Constituinte mais legítima ·q-ue existiu na História_ dá 
País, porque foi a ASsembléia que resultou da mudança 
de um regime, da Monarquia para a República, eis o 
que já sucedia com uma Constituição que havia proma
nado da soberania do povo brasileiro. 

Hoje o que não ocorre? Hoje ocorre não o ;mesmo. 
Hoje ocorrr; pior, porque, Se em 1910, no preâmbulo da 
Constituição, estava escrito que nós, o povo brasileiro, 
'"promulgamos e decretamos a seguinte Cons_titu_içã~", 
na Constituição ãlua1 o -q-ue estâ ·escrito é que nós, Os Mi
nistros da Marinha de Guerra, da Aeronâutica Militar e 
do Exército, impoffiõS a:o Brasil a seguinte Constituição. 

Se, como alertava Rui Barbosa no inído do século, 
com uma Constituição soberana, expressão da vontacle 
popular, o Presidente da República depunha o Congres
so Nacional e, rogando-se a s_t próprio o direito de exer
cer funções legislativas, o que não pode ocorrer hoje, Sr. 
Presidente, quando aquele que não pode legislar, aquele 
que não recebeu direitos do povo pará este fim, assim se 
comporta e locupleta o organismo da Nação com decre
tos e decretos-leis fabricados? - dizia Rui Barbosa, em 
1910: 

"Leis que concebidas na cachola dos ministrOs e 
manipuladas na cozinha das Secretarias, se ditam _à 
obediência do País só e só pelo ·quero e quero-dos_ 
presidentes." 

É, ou não é Senhores, a substituição do Poder Executi~ 
vo ao Poder Legislativo? 

Era e é. 
Com a sua sabedoria, o Patrono do Senado foí bUscar 

no grande Almeida Garret, grande tribuno do Parlamen
to português, esta lição, que, passada há um século e 
meio, é de plena aplicação ao atual mOmefi~o pQlítico 
brasileiro". 

Eis como -a próhunciava o Parlamentar, o Estadista 
que era Almeida Garret: 

.. 0 Poder Executivo violou a Constitl.J!ção; e 9-ão 
foi em nenhtirii dos seus acidentes, em nenhuma das 
suas regras governamentais, em nenhum dos seus 
preceitos; foi na essência mesma do princípio consti
tucional: legislou. O corpo de delito está feito; os re
us, confessas. Aos procuradores do povo não se per~ 
gunta hoje se hâ crime, ou quem são os réus; isso é 
jâ feito: pergunta-se-lhes somente se hão de dar per
dão aos culpados, ou persegui-los perante o tribu
nal." 

Que pergunta, Srs., para a qual o Patrono do Senado 
dava a resposta: nenhuma autoridade pode anistiar se
melhante crime - o crime de usurpar do Poder Legisla-

tivo a competência histórica, embrionária, col}stitucio
nal, de legislar em nome e para a Nação que ele represen
ta. 

Não se quer compreender, Srs. Senadores, ainda não 
se quis entenJ:).er, Srs. Senadores que a decisão de ontem 
do Congresso Nacional é a primeira oportunidade que 
aparece depois de 1964, para que os responsáveis pelos 
destinos das coisas públicas em nosso País encontrem as 
soluções para os nossos dramáticos problemas. Tal qual 
ontem propunha da tribuna do Senado Fçderal, talvez 
antevendo a consagradora bênção que o Congresso ha
veria de dar ao povo brasileiro, o eminente Senador 
Henrique Santillo, uma Comissão Mis~a, de Senadores e 
de Deputados federais para encaminhar, conjuntamente 
com o Poder Executivo, as soluções para os dramáticos 
problemas que afligem a nossa grande Nação. 

Não se quer entender que o Congresso ontem ofereceu 
ao EXecutivo a ún_ica solução que há para O problema 
brasileiro - a solução da participação do Poder repre
sentatiVo da soberania nacional na formulação das so
luções para os grandes problemas brasileiros. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR_. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre 
Líder. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Fábio Lu~ 
cena, faz bem V. Ex' trazer ao Ph:nário'do St!nado opor
tuno coffientário do qüe ocori-eU onterri il.o Congresso 
Nacional, exaltando, inclusive, com muita justiça, a fig-u· 
ra do seu Presidente, o Senador Nilo Coelho que se hou
vê ontem, como nunca, uma decisão histórica, salvando 
a face do próprio Congresso Nacional. Por isso, como 
Líder da nossa Bancada nesta Casa, ao profe"rir rápidas 
palavras no encaminhamento da votação, minha primei
ra preocupação foi a de saudar S. Ex', em nome de todos 
os companheiros de Bancada. Ontem o Congre~sO se 
reaiírnlõli p"erãnte o -povo brasileiro na sua soberania, in
clusive rejeitando, pela primeira vez des-de 1964, por uma 
nl.aioria-<iltaminte expressiva, um decreto-lei do Poder 
Executivo._Até hoje não tínhamos notíciaS-de- nenhum 
decreto-lei que tivesse sido recusado pelo Congresso Na
cional ao longo desse tempo. Praza aos céus que o mes
mo ·possa acontecer em qualquer dia desses que hão de 
vir pelo futuro, por exemplo, com os vetos presidenciais, 
o que me parece mais dificil, nobre Senador Fábio Luce
na, porque não só se aumentou de maioria absoluta para 
Í/3 do quOrum para rejeição de um veto presidencial, 
como se instituiu na sua apreciação o vo_to_a descoberto, 
o· que é um- verdad6iro escãrriio ao Poder" Legislativo, e 
que_ consta dessa carta malsinada a que V. Ex~ s_e referiu, 

_ qll:e foi outorgada pelos Ministros J?ilitar~_ em 1969. Mi
__ nha_S _congratulações a V. EX' pelo seu pronUnciamento, 
e a m~nha solidariedade._ V.- Ex' fala por todos nós do 
PMDB no Senado Federal. -· 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço muitci honrado 
o aparte de V. Ex', nobre Líder Humberto Lucena. Para 
faZer ver" a V. Ex' e ao Senado a diferençifundatTI.eni-al 
qtie existe e:rftre -regimes verdadeiramente constitucionais 
e- democráticos e regimes de aparência democrática e de 
fundo antidemocrático, muitos costumam citar a consti
tuiÇão doS Estados Unidos, ou a conStituição da França, 
ou as leis consuetudinárias do Império Britã_nico. Mas eu 
gostaria de recordar,já que V. Ex• se referiu ao poder de 
veto, gostaria de recordar que pelo art. 50 da Consti
tu-ição da República Federal da Alemanha, o poder de 
veto não_ cabe ao Presidente da República. Ele cabe ao 
ConselhÕ de Estado. Só que na República Federal da A
lemanha, nobre Senador Humberto Lucena, o Conselho 
de Estado não é. designado pelo chefe do Estado, ele é 
CoffiPosto por citi.co representantes de cada EStado, de 
sorte que cada Estado só pode votar com cinco votos. E 
es~e Conselho que tem o poder de veto sobre as leis pro
manadas do parlamento alemão. Iss_o além de dar à Fe-
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deração uma força e uma qualidade notável e extraordi~ 
nária, superior mesmo à federação norte-am-ericana, i;so 
ainda dá, ainda confere aos Estados federados o poder 
d~ !eis que possam ferir peculiaridades regionais e que 
possam agravar os problemas inter-regionais daquela 
nação. Se tivéssemos este tipo de poder de veto em nosso 
País, l~is malsinadas e maUgnas não seriam confecciona
das para prejudicar, por exeffiplo, o Nordeste, ou aRe
gião Amazônica, onde ontem, em Manaus, pela primeira 
vez na história daquela cidade pacata e pacífica, a popU
lação se sublevou, quebrou no meio da rua, invadiu su
permercados, indiil:nada com a simples elevação do 
preço das passagens de ônibus. Mas, é evidente que a 
passagem de ônibus tem que subir, porque sobe o diesel e 
sobe__a gasolina. Os empiesários hão que ter o direito de 
reajustar o preço das passagens de ônibus, mas o povo 
não pode pagar essas passagens. Daí a revolta, daí a in
dignação, daí a insatisfação, daí a baderna, daí a desor
dem, daí a mazorca, não porque aquele povo de índole 
pacífica tenha instinto mazorqueim ou badernista. Mas, 
Sr. Presidente porque ele está a sentir as agruras, os ve
xames, as dores que atualmente afligem toda a Nação 
brasileira. 

O Sr. João Calmon- Permite V, Ex' um aparte? 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Ouço com muita honra o 
nobre Senador João Ca[mon. 

O Sr~ João Calmon- Nobre Senador Fábio Lucena, 
depoiS de vários pronunciamentos dos nossos nobres co-

-legas do PMDB aplaudindo o seu elogio ao Presidente 
do CongressQ Nacional, o nobre Senador Nilo Coelho, 
eu não poderia também deixar de aplaudir as suas pala
vras na tarde de hoje, após" a noite histórica de ontem, Eu 
só_nãQ GQ_n_cordaria com a afirmação de V. Ex• segundo a 
qual havia no Presidente do Congresso Nacional "uma 
força escondida", que ontem apareceu em toda a sua ple
nitude, em todo o seu esplendor, quando se apreciava o 
Decreto-lei n<:> 2.024. Nilo Coelho já demonstrava con
cretamente, quando exercia a liderança do PDS nesta 
Casa, que é um bravo homem público, que coloca B.cima 
de tudo o seu dever de ficar em paz com a sua consciên
cia. No episódio do Riocentro, Nilo Coelho, então Líder 
do Governo, proferiu algumas palavras de fogo, que tor
naram evidente que dele só poderíamos esperar atitudes 
como a de ontem. Na noite passada, o Congresso Nacio
nal viveu um dos seus momentos mais empolgantes, 
lembrando a figura inspiradora de Aura de Moura An
drade, há poucos dias homenageada neste plenário. No 
momento, nobre Senador Fábio Lucena, em que o Presi
dente João Flg_ueiredo, através de declarações divulga
das hoje, anuncia, COJ1lO é do seu dever, que vai acatar a 
decisão do Congresso Nacional, é profundamente la
mentável que um dos seus a).lxiliares, o Ministro Del.fim 
Netto, tenha declarado _a_ um nobre colega nosso do S~ 
nado, Senado( Carlos_All;lerto, o que_consta da primeira 
página do Correio Brazilense de hoje: 

''Delfim- disse ainda ao Senador Carlos Alberto 
que a rejeição ao 2.045 é pregada por "loucos atira
dos" que querem agradar a platéia." 

Nobre Senador Fábio Lucena, até quando Delfim 
Netto vai abusar da paciência desta Nação para repetir a 
pergunta que nos vem de Roma? Não é possível que num 
regime como este em que nós vívemos, com a garantia 
tantas vezes renovada pelo Presidente da República de 
que Sua Excelência tem um sagrado compromisso de im
plantar neste Pais uma democracia, que nós, parlamen
tares, continuemos a receber do Ministro do Planeja
mento tais insultos. 

Nesta hora em que Nilo Coelho demonstra mais uma 
v~ que é um magnífico cumpridor de seu çlever, deposi
tá:i-íO-da confiança da unanimidade do Congresso Nacio
nal, deveríamos aproveitar a oportunidad.e e tomarmos a 



Setembro de 1983 

decisão, que só depende de nós, de apresentação de uma 
emenda à Constituição, restabeleCendo em toda a sua 
plenitude, as prerrogativas do Congresso Nacional que 
foram eliminadas a partir de 1968. MUito obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. FÁBIO LUCENA - Ãgradeço, nobre Profes
sor de gerações, Senador João Calmon, o seu aparte, 
pela profundidade que ele encerra, por novos e novos en
sinamentos que ele transmite. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex• um aparte1 

O SR. FÁBIO LUCENA -Assim que fizer ligeiras 
considerações ao aparte do Senado João Cillmon, terei 
muita honra em ouvir V. Ex~, nobre Senador Passos Pôr
to. 

E permita-me falar sobre a força que disse escondida. 
V. Ex• conhece profundamente a mitologia, sobretudo a 
mitologia grega, e deve lembrar-se da figura de Anteu. 
Anteu sabia lutar, mas não lutava sempre e, na luta con
tra Hércules, quando se sentia enfraquecido, ele tinha 
que tocar na terra, que era sua mãe e da qual arrancava 
sua força. Assim o Senad_or Nilo Coelho teve que tocar 
no povo, no CongressO Nacional, de onde promana o 
seu poder, para revelar aquela força que existe e que eu 
disse escondida, mas enfatizando, que ela é sempre laten-
te. 

No que concerne à pergunta de V. Ex• - quousque 
tandem, Delfim, abutere patieritia nostra? Eu lhe respon
derei: até o dia em que o CongrC.sso Nacional permitir-... 

O Sr. Lázaro Barboza - Mui to bem! 

O SR. FÁBIO LUCENA - ... porque no dia que o 
Congresso Nacional se unir, com todos os seus represen
tantes, Delfim Netto não será simplesmente demitido do 
Ministério do Planejamento, ele S_eria expulso, banido 
desta Pátria, da qual eTe é indigno. 

Ouço, com muita honra, o nobre Seri.ador_Passos Pôr
to. 

O Sr. Passos Pôrto- Senador Fábio Lucena, tenho c 
maior respeito pelo discurso que V. Ex• está pronuncian
do, nesta tarde, e muito mais pela decisão, ontem, do 
Presidente do Congresso Nacional, Senador Nilo Coe
lho, mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
chamar a atenção desta Casa e da Câmara dos Deputa
dos sobre a inviabilidade do _comando de uma sessão do 
Co_ngresso Nacional, por qualquer membro deste mesmo 
Congresso. Sabe muito bem V. Ex• que aquele Plenário é 
dificil de se dirigir. Os Deputados, que estão ao lado de 
uma decisão que interessa às galerias, têm delas o apoio, 
violentam o Regimento e não dão condições ao Presi
dente para a decisão. Por outro lado, os Partidos, de for
ma regimental, podem afastar-se do plenário para não 
facultar a aprovação de projeto. FiC:i; então, o Presiden
te, como um juiz solitário ao lado daqueles que estão a 
favor daquela decisão. Ele, sem dúvida alguma, não tem 
condições pessoais, psicológi-Cas, para comandar e deci
dir como convém, e como deve ser,_ de um-juiZ, porque o 
Congresso, o Plenário, naquele instante, se transforma 
num tribunal, e é preciso que haja respeito porque as de
cisões que não são do interesse da Maioria têm que Ser 
respeitadas. Eu não estou de acordo com a decisão do Sr. 
Presidente do Congresso, ontem, Acho que ela feriu O 
Regimento e, muito m<iis do que isso~ ela feriu a insti
tuiçãO bicameral no Brasil. A partir daí, há uma crise das 
duas Câmaras, porque, efetivafuente, e ao longo dos 
anos, as Presidências da Assembléia-Geral, na Velha Rew 
pública, hoje do Congresso Nacional, sempre anunciam, 
na porta, o número de Srs. Congressistas. Quer dizer, a 
informação da porta é que é básica para o início da vo
tação em plenário. h assiin Com decreto-lei, é assim com 
mensagens, é assim, aqui, a cada tarde, na Ordem do 
Dia, De modo que, em que pese a decisão de S. Ex' ter 
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sido para mim uma de_cisão política e que tenha aten~:iido 
às aspirações do País e dos circunstantes, ela é, de uma 
certa forma,. um precedente que haverã de se criar, de 
agora por- diante, para aqueles que presidirem .o Con
gresso, de dificuldades que terão. Quando aquela galeria 
não for a favor de uma decisão, como serâ Que os Presi
dentes irão fazer para cumprir o Regimento, que é a sua 
obrigação primáriã? Observou-se qu~ o Senador Nilo 
Coelho, que quando suspendeu a sessão era vaiado por
que não estava atendendo à decisão que a galeria queria, 
ao voltar, quando deu a decisão que essa galeria queria, 
teve aplausos. Tenho o maior respeito por S. Ex.f, pela 
sua dignidade pessoal, é --um grailde homeffi público, é 

-uma honra para todos nós, sobretudo, nós, nordestinos; 
eu tive a honra de ter sido um dos primeiros signatários· 
de sua escolha para Presidente do Congresso e do Sena
do Federal, mas, devo dizer a V. Ex', que a decisão de S. 
Ex~ feriu o dispositivO regimental · 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Passos 
Pôrto ... 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me permite um apar
te? 

0 Sli. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.) 

O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, peço ape
nas permissão para fazer ligeiras considerações em torno 
do aparte do Senador Passos Pôrto e, a seguir, conceder 
o aparte ao Senador Henrique Santillo e concluir o meu 
pronunciamento. 

Evidentemente que eu respeito o seu ponto d~ vista, 
por sua experiência, pof sua sabedoria, pela dimensão do 
seu nome, pelo respeito que não se pede, mas que se ím
põe, como o impõe V. Ex• Mas, dele eu -discordo. Há 
poucos minutos, eu dizia ao Senador M oacyr Dalla, an
tes do início da sessão: "Deus me livre de me encontrar 
na sua posição", porque, pelo meu temperamento, eu 
não saberia o que fazer naquela hora. Mas isto não é cul
pa da- instítulcãO, nobre senador, isto é refleXO de um 
Regimento amoldado a um regime de força, que não 
atende às conveniências e às funç_ões democráticas do 

- Congresso Nacional. No eri.tanto, o Presidente tem tan
tas condições de manter a ordem e de realizar a sessão 
conjunta das Casas do Congresso, que o fez ontem, com 
ordem, eficiência, proficiência, êxito e tranqUilidade. 

Ouço com muita honra V. Ex•, nobre Senador Henri
que Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo - Eminente Senador Fábio 
Lucena, apenas para, como o fez V. Ex•, dizer que deve~ 
mos, sem dúvida, respeitar o ponto de vista do eminente 
Senador Passos Pôrto, mas dele discordar, e dizer, como 
também o disse V. Ex•, que a decisão, ontem, do Presi
dente do Congresso Nacional, do Presidente do Senado 
Federal, dei Senador Nilo Coelho foi histórica. Porque 
com ela S. Ex' rompeu uma barreira do autoritarismo, 
estabelecida e -institucionalizada pelo "pacOte de abril". 
Foi _o "pacote de abril", imposto goela abaixo da Nação 
com o Congresso fechado, que maiS ainda inutilizou o 
Congresso Nacional, mutilou o Congresso Nacional. A 
partir do "pacote de abril", o Congresso Nacional, como 
instituição~- deiXou de exi~tir. A mecânica estabelecida 
pelo .. pacote de abril", inutilizou o CongreSso Nacional. 
E o que a Liderança do PDS queria, ontem, era qu"e o Se- -
nador Nilo Coelho deixasse de decidir, como decidiu, 
porque sabedora de que os Regimentos, tanto o Regi
mento Comum, quanto os Regimentos do Senado Fede
ral e da Câmara dos Deputados, são omiss9~_a,respeito 
da questão, bastaria uma decisão contrária à que S. Ex• 
tomou, para que este Congresso, de f~to, se fechasse. 
Uma decisão de outra fcirma, significaria o fechamento· 
do Congresso Nacional. Essa decisão foi uma decisão 
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politica, da mais alta relevância, tomada por um Sena
dor que, a meu ver, naquele momento, alteou-se à altura 
dos grandes homens públicos que jâ passaram por esta 
Casa, no passado. Claro, o que eles pretendiam é que, a 
toda força, o que se estabeleceu no "pacote de abril" 
continuasse produzindo frutos, produzindo efeitos, pelo 
tempo a dentro, enquanto permanecesse a Constituição 
que existe hoje no Senado Federal. O "pacote de abril" 
fez do Senado Federal um órgão de partido único, prati
camente, porque nos obrigou a uma maioria do PDS, 
uma maioria que não Corresponde à vontade do povo 
manifestada nas urnas, mas nos obrigou a suportar uma 
maioria do PDS até 1990, fazendo do Se-nado Federal a 
Casa capaz de, permanentemente, anular as decisões da 
Câmara dos Deputados, que é a que representa verdadei
ramente o povo brasileiro, no caso. Nós representamos 
os Estados, lã se representa o povo brasileiro, na sua uni
dade. Pois muito beml Uma decisão contrária, como 
aquela preconizada pelo Senador Passos Pôrto, significa
ria, portanto, o fechamento de fato do Congresso Nacio
nal. A atitude, a decisão tomada por Nilo Coelho, on
tem, teve esse condão de reabrir o Congresso Nacional. 
Ontem, disse eu desta tribuna, que precisava acreditar na 
possibilidade permanente de vir a ser o Congresso Na
cional uma instituição-capaz de rePresentar um- papel im~ 
portante na vida do País. Não errei, graças a Deus não 
errei. Poucas horas depois, Nilo Coelho e a maioría da 
Câmara dos Deputados deram uma demonstração altiva 
de como é possível fazer algo pelo País. Claro que respei
tamos a opinião do eminente Senador Passos Pôrto, mas 
temos que discordar dela com a mais significativa vee
mência. Na verdade, é preciso que se exalte mesmo a fi
gura de Nilo Coelho, a sua decisão. E não é verdade que 
S. Ex~ tenha tomado uma decisão anti-regimental. Os 
Regimentos são omissos, tanto o Regimento Comum, 
quanto o Regimento do Senado Federal, quanto o Regi
mento da Câmara dos Deputados; neles nada consta a 
respeito. E quando o Regimento é omisso, cabe a decisão 
soberana do Presidente da Casa a respeito de questões de 
urgência, como era aquela. 

-o SR. FÁBIO LUCENA-=.... Agradeço ao ilustrado 
aparte de V. Ex•, nobre Senador Henrique Santillo. Por 
exigUidade de tempo, não posso me estender em conside
-rações sobre o mesmo, mas já que V, Ex~ falou no "paco· 
te de abril", devo recordar famosos versos de Augusto 
dos Anjos, para dizer que existe maís- moi-ai em torno de 
um escarro do que em torno dQ "pacote de abril". E 
como o '"pacote de abril" é de autoria do ex-Presidente 
.Ernesto Geisel, quero recordar palavras desta tribuna 
proferidas pelo grande Senador Paulo Brossard, que se o 
B_rasil tivesse perdido a Guerra do Paraguai, Solano Lo
pez teria feito muito menos mal ao Brasil do que o Gene
r_a] Geisel com o .. pacote de abril". 

O Sr. José Lins- Permite V, Ex• um apai-te? 

O SR. FÁBIO LL'CENA- Com muita honra, se o 
Sr, Presidente o consentir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.) - O tempo de V, Ex• jâ está esgotado, 
nobre Senador. 

- O~SR._ FÃ-8fo LUCENA - Sr. Pr_esidente, é uma 
questão de tolerânc_ia para mim. Gostaria de ouvfi o Sr. 
Senador JoSé Lins. -

O Sr. José Lins- Por mais que eu tenha respeito pela 
opinião de cada um dos colegas, considero uma ousadia 
dizer que a decisão da Mesa, ontem, representa a reaber
tUra do Congresso Nacional. Mais do que isto, considero 
a declaração até um desrespeito ao Congresso. Prefiro 
considerar a decisão do Sr. Senador Nilo Coelho como 
um fato de rotina, um fato natural. O que eu achei real~ 
mente estranho e fora de propósito foi a declaràçãO de 
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alguns de que, se o Senador Nilo Coelho não tomasse 
aquela decisão, quebrariam e incendiariam o Congresso; 
Isto é que é grave, nobre Senador. 

O SR. FÁBIO LUCENA -V. Ex~ pode declinar os 
nomes, nobre Senador? 

O Sr. José Lins - Não vale a pena, Senador Fábio 
Lucena. Não vim aqui para delatar ninguém. -

O SR. FÁBIO LUCENA - Não, não é _delação, ... 

O Sr. José Lins- Essa declaração não foi ouvida só 
por mim. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... s_eria para apurar res-
ponsabilidades. 

O Sr. José Lins- Infelizmente, este-fato não foi pre
senciado só por mim. V. Ex• pode se informar, o fato 
foi... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Teria sido algum membro 
do Senado? 

O Sr. José Lins- Não vale a pena entrar nesse deta

lhe. 

O SR. FÁBIO LUCENA-- TCriã" Sido da Câmara dos 
Deputados? 

O Sr. José Lins- Basta que eu diga a V. Ex' que es
tou solidário com aqueles que defendem a autonomia 
desta Casa na plenitude do seu poder democrático. Ago
ra, o que é preciso que nós entendamos ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Apenas perguntaria a V. 
Ex•, com sua permissão, se esses que tentaram inCendiar 
a Câiúara ... 

O Sr. José Lins- Eu não ditose a V. Ex' que alguém 
tentou. Por obséquio, não me interprete mal. 

O SR. FÁBIO LUCENA - ... pertencem ao Senado 
ou à Câmara dos Deputados? 

O Sr. José Lins- V. Ex' sabe, ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - PreCisamos esclarecer. 

O Sr.José.Lúw- ... não estamos num "inquérito e nem 
eu vim aqui para me su_bmeter a perguntas dessa nature
za: Não vale à pena, nobre Senador, eu respeito o Con
gresso como respeito os parlamentares. Agora, a lição 
que devemos tirar do que aconteceu ontem ê a de que 
nós estamos em pleno regime de abertura, que é ora de 
que o PDS, como os outros partidos, façam política; de 
que todos entendam a prioridade das grandes questões 
nacionais. Ontem mesmo o nobre Senador Henrique 
Santillo fez uma proposta dessa natureza, e eu, em res
posta a seu discurso, resposta que aliás não foi presencia
da por S. Ex•, disse-lhe que, para isto primeiro é neces
sário que nós nos entendamos sobre a natureza real dos 
atas praticados pelo Governo. Citei alguns exemplos, 
como o caso da interpretação que alguns têm dado à 
meta da redução da dívida pública, à meta da inflação 
para o ano que vem, e outras tantas. Chamei a atenção, 
também, para a necessidade da coragem parlamentar, já 
que, há questões que exigem muito desprendimento, há 
questões que exigem de nós parlamentares a necessária 
independência perante o -eleitor, pois medidas que, mo
mentaneamente, parecem favorecer para aqueles que nos 
elegeram, podem não ser as melhores_ para o povo, mes
mo a médio prazo. Dentro desse crítério de reaprendiza
do político, dentro do critério do conhecimento objetivo 
dos fatos à luz de uma análise mais is-ei:ita eu estoU total e 
plenamente de acordo com o que disse o nobre senador 
Henrique Santillo. 
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O SR. FÁBIO LUCENA - Eu agradeço a V. Ex• 
riobre SCnaaoYJoSê Lins. Eu diria, já que V. Ex' mencio
nou a expressão coragem, eu diria a V. Ex' ... 

O Sr. José Lins - Coragem cívica, não física! 

0 SR. FÁBIO LUCENA- Coragem cívica e morai. 
Diria a V. Ex', ao Senado e à Câmara, que, a partir de 

- --ontem, todos os meinbros do consresSo Nacipnal devem 
passar a imitar o grande Senador Nilo Coelho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

~ O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONt/NCIA DIS
CÜRSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR

_ MENTE. 

O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa to
mará as providências solicitadas por V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
pala via ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que falarâ por delegação da Lid_erança do PMDB. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB --SP. Por delegação da Liderança, pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revísão do orador.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Em nome da Liderança do PMDB, registro nesta Casa 
nóssa primeira reação à terceira carta dei int~nções que 
vai ser firmada, ou que foi firmada, pelo Governo brasi
leiro com o Fundo Monetário Internacional. Tecerei al
gunS comentârios a respeito dessa carta de intenções e do 
memorando de'entendimento que nos foi oportunamen
te enviado - suponho - pela própria Liderança do 
PDS. 

Para surpresa minha, encontro hoje sobre a mesa inte
ressante notícia que vem de Washington- creio Qüe do 
Washinton Post- pela qual, na verdade, se vê que quem 
está na iminência de pedir moratória é o Fundo Mone
tário Internacional. 

Não sei se houve algum ardil, ou se mera coincidência, 
justamente no momento em que o PMDB ia tecer alguns 
cometârios sobre o acordo entre o Brasil e o FMI, o pró
prio Serviço de Divulgação da casa ressalta como algo 
importante- _e na verdade, o é- o fato de que o fundo 
Monetário fnternacional estâ reclamando, porque os 
países ricos, como é do conhecimento público, se recusa
r-am a subscrever aumento de capital do Fundo, sob a 
alegação de que este estava fazendo empréstimos dema
siado generosos a países insolventes. No caso, restrição, 
e o fafõ niesmo de que não houve tal aumento, levou_ o 
Fundo Monetário Internacional a ser mais cuidadoso. 

A notíciã.-iriforma que o Brasil, a Argentina e creio
também o México, estão postos à margem dessa res
trição, já que as negociações com esses países estão em 
curso. Não obstante, da dificuldade alegada pelo Fundo 
Monetârio Internacional, e sei que é verdadeira, ainda 
há possibilidade de o FMI continuar as negociações com 
o Brasil. 

Esta terceira carta de intenções não traz rigorosamen
te muita novidade ao conhecimento do público. Reafir
ma, no entanto, algumas posições do Governo brasileiro 
que não podem passar sem o registro da Oposição e sem 
a Oposição manifestar, mãis uma vez o seu alerta e o seu 
desacordo. 

Nós hoje estamos discutindo a possibilidade da assina
tura do acoidO, -dePOis de uma decisão histórica do Con~ 
gresso Nacional, como o foi a de ontem. 

Não quero voltar aos debates regimentais. Aliás, on
tem mesmo, quando conversava com o Senador Aloysio 
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Chaves, o Senador José Lins e o Senador Nilo Coelho, 
na hora dramática da decisão, aleguei a minha incompe
tência regiiriental. Não entendo de regimento suficiente
mente para me opor a argumentações. Segui a argumen
tação do meu Líder no _Senado, que me pareceu, e me pa
rece, convincente. No entanto, não foi este o argumento 
de que- me utilizei para- pedir ao Presidente da Casa, Se
nador Nilo Coelho, tomasse a decisão que, por- fim, to
mou. 

O argUmento de qUe me utilizei foi muito simples- a 
abertura tem as suas conseqüências, e estamos ~Imente 
v1Vefido um processo de abertura. 

A cada instante são os senadores do PDS que nos 
lembram, a nós, da Oposição, apesar da desconfiança 
com que recebemos as possibilidades de abertura, esta
mos trilhando um caminho de abertura. 
- ~ real, estamos trilhando um caminho de abertura, e 

abertura tem as suas conseqüências. Ontem mesmo assis
timos ao reconhecimento de uma dessas conseqUências. 

A"irid~ .que o Regimento não facilitasse uma decisão do 
tipo da que foi tomada pelo Presidente Nilo_ Coelho, a 
verdade é que a situação política brasileira, em nome 
mesmO da credibilidade do processo de abertura, exig'iã 
que no mín-imo se recOnhecesse qUe, quando é a maioria 
esmagadora, ela, pois; faz a leL E disto se tratava. Tínha
mos ontem uma maioria expressiva. Não quero ser pre
tencioso de dizer que essa maioria expressa a opinião 
pública. Seria redundante- me parece. Aquela maioria 
estava ali presente para manifestar o desejo de não acei
tar o Decreto-lei n~" 2.024. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Com o mai_or prazer, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, a tese de V. Ex• me parece extremamente peri
gosa, .. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ 
Agradeço. 

O Sr. José Lins - ... jã que cabe principalmente à 
maiOria respelfãf o Regimento. Não estou dizendo que 
eSt_eja- de ac_o~do ou em desacordo com a decisão. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V. 
Ex~ não permitiu eu terminasse ó raciocínio, porque ia 
dizer exatamente isto. 

O -Sr . .fosé Uns- Então, me desculpe. 

O SR., FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Como o PDS é Maioria no Congresso, cabe-lhe precisa
mente fazer respeitar regras que permitam que a minoria 
- somos nós - ao menos eventualmente posso lavrar 
alguns tantos. 

O Sr. José Lins - Sim, mas sem ferir o Regimento, 
porque compete à maioria como à minoria respeitá-lo. 
Ele é a base normativa da discussão. Não estou argu
mentando aqui quanto ao caso específico de ontem. No 
entanto, me parece importante salvaguardar a tese de 
que todos devemos respeito à letra regimental, norma 
através da qual coordenamos o debate. 

O SR., FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
C:Oni_-o sabe V. Ex~. muitO melhor do que eu, ... 

O-Sr. José Lins- Eu sei que este é o pensamento de 
v. Ex' 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - ·--" 
questão não está na norma. A questão estã na interpre
tação da norma. se a norma fosse explícita, não haveria 
discussão. Como não era explícita ... 

O Sr. José Llns - Estou falando apenas em tese. 
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Em 
tese, perfeitamente. Como a norma não era ex.plicita, cã
beria uma interpretação. E a interpretação qUe se-coadÜ
na com o momento que vivemos exigia aquilO que o Pre
sidente Nilo Coelho fez,que- acredito - foi um passo 
importante para permitir qUe o-Brasii continue a acredi
tar que hã realmente possibilidade de uma saída, Não 
quero voltar ao tema .. ~_ 

O Sr. José Lins - NeSte- poõtO que discordo de V. 
Ex•, porque não gostaria de colocar a sorte do PaíS numa 
decisào_de competêricia desta natureza. A questão de sal
vação nacional está acima disto. 

o SR. FERNANDO HENRIQUKCAR:OOSO::... Espero 
que V. Ex• tenha razão, e que outras medidas semelhantes 
sejam tomadas, mostrando que não-é só o Preiiidente ]\lllo 
Coelho que estã nessa postura. Aliâs, confio em- ~ue-outras
medidas na mesma linha venham a ser tomadas. Mas, 
não quero voltar a essa discussão. Quero apenas-dízer 
que hoje nós discutimos o acordo com o Fundo Mone
tário lnternacional já sob uma outra 6tica, porque on
tem o Congresso Nacional não aceitou uma das leis que 
constituem peça fundamental na mecâriica desse acordo. 
Não imagino,- iião interpreto, não ii1ve-nto. -Tanto na car- -
ta de intenções aqui trazida, quanto no memorando de 
entendimentos há uma referênc'.ã explícita - aliás, essa 
referência não é Correta na sua a-cepÇão -tOtal, .PoTqUê" 
nessa referência ao invés de se diUr qUe houve mensa
gens do executivo ao Congresso, airida nãõ aprovada, se 
tem uma interpretação que pode ser relativamente ambí
gua, e que essa interpretação, na verdade, permite crer 
que o CongresSo aprovou a Ie8islação que foi enViáda~---

Ora, o Congresso fez o opostO; o CongreSso -:rião i:lpro
vou, pelo menos ontem, a primeira lei que foi enViada 
nessa direção a ele. Mais ainda, conio a carta de- in
tenções está realmente obcecada pela ideologia do Fun
do Monetário - e eu me refiro já a essa ideologia do 
Fundo Monetário. De novo o que se nos apresenta como 
alguma coisa que pode saiV<ir o Brasil são medidaS das 
uais nós discordamOs. A Piimeii8Õdas é exatamente a 
medida relativa aos reajustes slariais. diz-se e tem sido 
dito com muita freqUência aqui, que os reajusteS salariais 
contidos são condições sine qua non para que se possa 
combater a inflação. Tem-nos sido trazidos exemplos de 
vários países nos quais se utiliza a técnica de redução sa
larial. Tomo uma tabela de um trabalho que foi feita 
pelo Professor Dércio Garcia Munhoz so"bre o programa 
do fundo e da política salarial, tabela esta que simples
mente traduz números publicados pelO The Economist, 
em 20 de agosto de 1983, que nos mostra que não é ver
dadeiro que os pafses que estão realizando esforçõs de 
contenção da inflação tenham efeti\rim1ente utilizado a 
técniCa de redução salarial Os dadOs se referem aos rea
justes salariais em diversos pafses, aos aumentos anuais 
em mea_dos _de 1983. Há numa das colunas a variação do 
custo_de vida e na outra os aumentos salariais. Na verda
de houve ganho líquido em doze meses de salários, no 
Canadá: !.8; na França, 1.4; n.a Alemanha, 0.-5; na It-âlia, 
0.7; no Japão, 3.7, na Suiça, 3.3; no Reino Unido, 3.2 e 
nos Estados Unidos, 1.7, ou seja, os ·aumentos salariais; 
em média, foram maiores do qúe o aumento do custo de 
vida nesses países que estão aplicando programas de es
tabilização econômica. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pois não. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, a carta de intenções, no que diz respeito à co
munidade sobre o Decreto-lei Jll' 2.045, parece-me rigo
rosamente fiel à verdade. Na página 9- para facilitar a 
V. Ex•- o Governo confirnia cj_Ue baixou o Decreto-lei 
n11 2.045 e que o decreto foi lído no dia 16 de agostO.Isso 
corresponde rigprosamente à verdade. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V. 
Ex• hã de admitir comigo _q-ue ~~a um leitor estr;mgeiro, 
.. baixar um decreto e o decreto foi lido", significa real
mente_faJ~-em _â~abe ou eln Iav_a!l~: 

O Sr. José Lins - Não acredito, porque os represen
tantes do FMI estiveram aquí, discutíram fartamente i -
política do GoVerno, acompanharam os debatis_do Con
gresso e estão perfeitamente a par dessa linguagem. Não 
acredito que eles criem qualquer confusão~ 

O SR •. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
_Não seria eu que iria informar melhor os homens do 
Fundo Monetário Internacional. Apenas anoto ... 

O Sr. José Lins- V. E"X' apenas tenl uma dúvida que 
não aceito, já que eSse pésSoal é bem inforinado a t"espei-

-- to de nossa linguagem. Aliás, quero dizer a V. Ex• quC o 
próprio Decreto-lei nl' 2.045, que pretende reduzir a cor
reção do salário a 80% da inflação, não é incompatível 
com o crescimento real do valor do salârio durante o 
processo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Permita-me, se V, Ex• tivesse a paciência de escutar-me 
utn- pouco mciís, e ti completaria o meu racioclnio. 

O Sr. José Lins- Nesse caso, vou apartear V. Ex• so
mente no fim. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pode apartear. Mas gostaria de contÍl!u_ar o meu raciocí~ 
nio. Estava na metade da tabf:Ja-·quando V. Ex• pediu o 
ãpãfte e eu o concedi. 

O raCiôcíriiÕ- é o seg-uinte: o qUe está por trâs dessa 
possibilidade de uma variação_ salarial é o ç-ontrole ~j~ti
vo da inflação. 

O Sr. José Lins- ~verdade. Mas o que se discute é 
que o controle, que a redução da correção salarial contri
bui para controlar a inflação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Exatamente. Haveria possibilidade de não estar V. Ex• 
enganado, se aceitássemos a pressuposição de que efeti
vamente o programa estabilizador vai, nos próximos 
deze meses - porque disso se trata - controlar a in
flação a um ritmo tal que compense a perda de saJârio 
real. 

O Sr. José LinS - Alguns jogam no contrârio, :!n8s é 
inegável que essa correção menor ajuda a com-óater a in
flação. Isso é difícil negar. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ouvi do MinistrO Delfim Netto, nesta tribuna, que isso 
não era exatamente assim, porque a pressão inflacio
nária no Brasil não se trata de uma inflação de demanda, 
mas uma inflação de custos e, basicãmente, d~ custos fi
_nanceiros. 

O Sr. José Lins- De qualquer forma ... 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- De 
modo que queira chamar atenção, e o PMDB não con~ 
corda com o enfoque geral, estou apenas reiterando que 

-- se supOe que o oontrole salarial seja a peça essencial ou 
Uma â"ã.s peÇas essenCiais, junto com o controle do gasto 
público, especialmente. no setor produtivo estatal, para a 

-~olítica de reestabilizaçào econômica da vida brasileira. 

Queria, tambêm, trazer ao conhecimento de V. Ex•s 
ãiguma coisa que já foi mencionada na Câmara dos De
putados pelO Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, 
que apreSentou uma tabela relativa aos ganhos do Brasil 
de 1981 e 1982. A fonte é o IBGE;são di:i.dos das PNADs 
- P-eSquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, -
de 81 e 82, e esses dados são tabulações avançadas que 
constatam pura e simplesmente que o número daqueles 
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que ganhavam. ~té mejo_~alârio-míl)fmo _aum_entou-; d~ 81 
pai a 82, de 7 milhões para I O milhões de pessoas. Pode
se dizer rOais: a força de trabalho esteve çm expansão. 
~~isto~ é precisQ gceitar Qu-e tivesse havido ... 

O Sr. Jo~ Lins - De 81 para 82? I;m um ano só? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- 1!.. 
Paç~ _ is_so ~a p~cis9__ a_Qmitir que tivesse havido uma 
-enorme -expansão do emprego. Como os dados não mos
tram essa expansão do emprego, significa que houve 
realmente uma perda de poder aquisitivo. 

_ O Sr. José Lins - V. Ex~ tem razão. 

<) SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Mais ainda: os que vãu de meio a um salário~m(nimo 
passam de I b milhões e 300 mil a 11 milhões e 700 mil. Se 
juntarmos os que ganham até um salãrio-minimo, temOs 
um aumeri.to-de cerca:· de 3 a: 4 nlílliões de pessoas. 

A tabela é longa, dá por cada tranche salarial. Eu não 
queria faZer· uffia discusSão técilica lleStli-taSa, ·nãO é o 
local adequado. Mas e1ã:_é clara quanto ao fato de que es
tá havendo uma perda do salário na base da pirâmide sO
cial. É difícil _o empobrecimento reaL. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• mais um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não. 

O Sr. José Lins- É muito difícil que isso não acon
teça num processo inflacionário ~ índices muito eleva~ 
dgs.., Daí __ a m:_cessidade de meditarmos a respeito das me
didas capazes de combater a iv.flação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. 
Ex• me permite? Eu não creio que seja esse o processo. 
Não creio que seja em função dos índices de inflação 
muito elevados que esteja ocorrendo esse processo. Está 
havendo um processo de concentração ~de renda, que é 
persistente. V. Ex• sabe tão bem quanto eu,jâ que vamos 
entrar ·no problema, cjue esse coe"fiCiente, no Brasil, tem 
mostrado uma sensibilidade positiva imensa. - -

O Sr. José Lins- Nesse ponto eu concordo com V. 
Ex". 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
-portanto, o meu argumento se sustenta, ou seja, que não 
hã nenhuma razão têcnica que nos leve a supor que-esse 
esforço imens_o- de corte salarial seja necessário para o 
programa de estabilização. Não o foi em outros países. 
Acho,_ portªnt9, que não só essa carta de intenção reitera 
num eqUÍVOco, Cõmo me parece que o Congresso Nacio
nal agiu bem ontem ao recusar a aprovação do 2.024. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não. 

-ii Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, basta V. Ex• 
ler o item 6 da carta de intenções e observar que as auto~ 
ridades brasileiras programam para o 61timo trimestre 
de 84 uma -ínflação de 12,5% ao mês. Ora, só um néscio, 
ou um débil mental, é que pode conceber que seja prová

--vd, ou sej3 viável. Tanto que a totalidade das classesem-
presa?fáis, ontem foi s6 o Sr. José Ermírio de Moraes, 
hoje, osjoi:'riã.is já publicaili não- s6 emprêSários do Setor 
privado, mas também opiniões dos próprios banqueiros, 
de que esta taxa inflacionária é absolutamente impossí
vel de ser atendida sem um elevado custo social. 

·-o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. 
Ex• -tem razão. oe todã maneira, não só esta taxa me pa
rece irrealista e, portanto, mais um argumento na di
reção do que eu vinha dizendo, mesmo aceitando que 
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haja um certo controle do processo -inflacionário, é eVi
dente que a proposta de corte drástico noS ·saláriOs não 
permitirá que haja recuperação da variação salarial em 
função do custo de_vida; apesar da queda da inflação, 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Fernando Hen
rique Cardoso, sem querer interrompê-lo, tanto que na 
primeira C8.rtá-de Intenções as autoridade_s asseguraram, 
para este ano, uma inflação de 70%. E a quanto anda a 
inflação? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -·· 
Acredito, em homenagem à inteligência daqueles que 
manipulam a economia brasileira, que a real intenção 
seja de não cumprir a_ Cana de l_ntenções, e que por esta 
razão seja possível utilizar com tal liberalidade argumen
tos pseudo técniCos -para ju-slificai: o injustificável. 

O Sr. Fábio Lucena- Aliás, nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, esta não -é Urila terceira Carta de In
tenções, é uma carta de terceira intenções. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - S 
possível. 

Além desta questão relativa à política salarial que nós 
não podemos concordar, se reitera aqui, neste documen
to, o ímpeto do controle do investimento do_setpr -~ta
tal, levando mais água para o "inoinho da -recessão, a tal- . 
nível haverá contenção dos gastos de investimento e o 
controle da base mon(l:tária será de tal ordem que, dificil
mente,_ nós vamos escapar de um processo crescente de 
desemprego no Brasil nos próXimos meses. 

Não quero entrar em muitos detalhes técnicoS,- Iria$ é 
óbvio que por aqui o- que se insiste é nã. necessidade de 
controlar o investimento e de controlar o salário. 

E não diz uma palavra - aliás não é da técnica do 
FUndo MonetáriO In_ternacional, a respeito da reforma 
bancária- relativa à Questão do controle de juros, mas 
bá palavras relativas à liberação das restriçõeS Que ãiiiQa 
existem na remessa de juros._ Essas não yêm diretªmente 
na carta de intenções;-essas vêm remetidas aõ memOfãn
do de entendimento, quando se lê quais são as pequenas 
restrições que-serão HSanadas", a partir dessa política, 
quando se vai ao memorando <l_e entendimentos par~ ve-
rificar do que se trata, vê-se aí que se trata de uma libe
ração na remessa _de juros e lucros, liberalização, aliás, 
em linha com tudo aquilo que aqui está, não há nenhum 
segredo que são os Exchange Action Arrangement Rea
trictin do Fundo Monetário Internacional, com relação a 
82, onde em cada País existem exatamente quais são as 
restrições que são empecíiios e quais são__as restrições que 
podem vir a ser alteradas, Não hã nenhuma segunda in~ 
tenção no Fundo Monetário. ~explicito o desejo de per
mitir que- haja uma maior liberdade_ de capitais corno 
condições para que haja uma estabilização econômica. E 
aqui nós estamOs n-o:; Comprometendo corri essa liberda
de'de capital. E mais ainda, existe uma explicita difinição 
do controle que será ex"erddo pelo Fundo Monetãrio no 
que diz respeito ao endividamento dos Estados e do:;; 
Municípios. A mim me chamou a atenção que·o sr.mad_o 
Federal tem relativo_co_ntr_o_le sobre o_ en_Q_ivjQa_mento, e 
como eu pertenço à Comissão de Economia, e o Senad_or 
José Lins também, a cada instante estamos tentando dis~ 
cutir empréstirilos novos. Agora não haverá nenhuma 
necessidade, porque mensalmente, hã uma promessa for
mal, o Fundo vai estar informado _das dívidas dos_ Esta
dos e Municípios. Q_uem sabe, por vias tortas o Senado 
possa saber o qüe está acontecendo com os municípios e 
com os Estad_os. Nã_o _ço__roe_nto nad_a, leio apenas, não 
vou ler para poupar,a paciência dos Srs. Senadores. Estã 
registrado no memorando de entendimentos ... 

O Sr. Josê_Lins_- Perm!t~?_ V_. Ex•? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARD.OSO - Pois 
não, nobre Senad_or. 

-_O Sr. José Lins- Não vejo, nobre Senador, nenhuma 
- reStrição a fazer, jã que o Fundo Monetário fupcimla 

como auditor ... 

o·SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. 
Ex', bem o reconchece. 

O Sr. José Lins- ... para que a comunidade finan~ira 
internacional possa acompanhar o que acontece no País. 
Mesmo porque nós somos membros do Fundo Mon
féiiO.-J]Uanto ao conhecimento da situação de endivida
rilenro dos Estados e municípios, não há mõtivo pelo 
qual se possa dizer que esses dados não estão ao acesso 
de todos. No ano passado, longamente, o Banco Central 
forneceu dadosª respeito disso a meu pedido. São dados 
que estão inteiramente à disposição dos Senadores para 
tr_abalh~_-lQs. __ Al.ém do mais_ a alimentação desses proces-
sos passa fatalmente pelo Congresso. ·- · 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARSDOSO- V. 
~sabe que eu não sou pessoa de ver fantasmas, e já até 
no meu discurso de estréia, aqui, falando sobre o Fundo, 
disse que não me parecia que o Fundo fosse um fantas~ 
ma. Portanto eu não estou dizendo_ que não existe esses 
dados, eu estou dizendo apenas que há um comprometi
mento explícito de que, mensalmente, serão enviados da
dos cuidadQsos ao Fundo Monetário Internacional. E eu 
estou simplesmente ironizando, estou dizendo_que gosta
ria que o Congresso tivesse acesso com tamanha preci
são. Quem sabe, por linhas tortas, disse eu, o Fundo estâ 
fortalecendo o Congresso, está nos dando força até por 
-q-Ue:ãgo·ra, IióS teffios de dêcidir indiretamente sobre os 
acordos, ao decidir uma política salariaL 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, V. Ex~ pode propor que essa tabela seja tam
J:?:ém mandada para o Senado -Federar Eu não vejo mal 
nenhum nisso. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -

Pois não, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Há um fato, nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que por si ilustra o discur~ 
so de V. Ex' e as nossas teses sobre essa famigerada carta 
de intenções ao Fundo Monetário Internacional. ~ o re
cente pedido de demissão do Sr. Carlos Langoni, da Pre
sidência do Banco Central. S. Ex• deixou aquela alta po
~ição por discordar jâ, agora, dos rígidos termos dos 
compromissos que o Brasil iria ·assumiÍ' neSta- terceira 
carta, que é o objeto do discurso de V. Ex• Trouxe o as~ 
sunto ao Senado Federal e, até h9je, a Liderança do _ 

__ PDS, nesta Casa, não deu uma palavra a respeito da de-
missão do Sr. Carlos Langoni. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Tem razão, nobre Senador Humberto Lucena. E eu que
ria. para finalizar, fazer 11penas dois comentários. O_ pri
meiro diz respeito a-o seguinte: um enorme esfor_ço-pro
posto nesta carta de intenções para a contenção do sertor 
público do déficit operacional, se calcula- não discuto 
os modos de calcular- em 6% do PIB de 1982, e que vi
ria para 2,7% do PIB no ano seguinte. Pois bem, isso 
deve ser comparado com o que está aqui também regis
trado, que são as necessidades de financia-m-entO -da_ or
dem 15,2% do PIB em função da variação na taxa cam
bial. Para bom entendedor meia palavra basta, A ciran
da -financeira está af, o qlie puxa para cima a taxa àe in
flação e o que-está realmente nos afogando deveria mui
to mais ao descontrole da política financeira do -que da 
política de investimentos ou da politica salariã.I. f: essa a 
crítica fundamental do PMDB. A crítica fundamental é 
de cjue houve uma visão que distorcionou. Pergunta
riam: E hâ alternativas? Vou me permitir, Sr._ Presidente, 
me parece que a sugestão pode ter a1gum mérito, lembrar 
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o que fez a Inglaterra, quando nós teríamos execedentes 
comerciais com ela. Todos se recordam, os que não se 
-recordam leram, que ao finalizar a guerra, o Brasil era 
credor daJnglaterra, Não só o Brasil, mas a Argentina e 
vã rios outros países. Que fizeram os ingleses? U nitateral

- mente decidiram que nos pagariam, mas esse pagamento 
foí bloqueado, e houve uma negociação longa para 
desbloquear-se os h_averes que nós tínhamos lã. E nós 
acabamos tendo que comprar - e todos os dois pa:ises 
latino-americanos fizeram a mesma coisa- estrada de 
ferro, mecanismos de telégrafos, e com isso a [nglaterra 
foi diminuindo a sua dívida para conosco. Eu pergunto: 
Não seria possível que o Brasil pagasse da mesma forma? 
Ou seja; registre no Banco Central que o dinheiro está a 
disposição, numa conta bloqueada. Bloqueia a conta. Li
bera até mesmo a conta em cru.z~iros, se o credor assim 
desejar; que o_utilize para financiar a nossa produção, ou 

·atê mesmo para investimento. Não nega dívida. O banc;o 
lã fora, que nos empresta, vai perguntar ao Federal Re
serve Bank se isso é contabilizado_ como prejuizo ou 
como lucro, e o Federal Reserve Bank vai dizer que o 
empréstimo foi pago bona fide, e que não realiza prejuf
zo, e que portanto é uma questão de tempo e nós pode
mos dever, anotar, bloquear a dívida, e à medida em que 
formos tendo recursos gerados pela exportação, vamos 
desbloqueando esta dívid!i.. Mecanismo ingênuo? Não 

- fui eu quem o inventou, foram os ingleses, que, na época. 
eram sabiamente reis do sistema financeiro internacio
nal; útil, salvou a Inglaterra, por que não nos salvamos 
fazendo como fizeram os tnglêses, simplesmente regis
trando a dívida e dizendo que o que não temos são cam
biais. Ou utiliza em cruzeiros ou esperam que tenhamos 
as cambiais. Essa é a mera sugestão de um jejuno em eco

-noihiã; ·outros, iifais: peritos do que eu, teriam outras for
mas qu_e impediriam esta catástrofe de uma política de 
austeridade, porque austeridade virá por cima do investi
mento ... 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.)-- Sõlicito aO nobre orador para que encer
r~ o seu pronunciarpento, visto que seu tempo jâ se.esgo
tou. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- En
.cerro, Sr. Presidente, pedindo apenas a tolerância para 

~ quiell ·conceda o aParte solicitado pelo nobre Senador 
João Lobo. 

0 Sr:Joào Lobo- Sr. Presidente, serei rápido. Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, o brilhante didatismo 
de V. Ex~. expondo esse p_onto de vistã, faZ-jus-à fam3. da 
inteligêncla que nós conhecemos de V. Ex• 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOS<T -
MUlto obrlgadci. -- - -

O Sr. João Lobo - E, nessa linha de sugestões, cu 
também queria apresentar uma: ao iilvés de estarmos, 
essa cúpula, essa equipe econômica do Governo, toda 
vida a elaborar essa primeira, segunda e terceira carta de 
intenções em- ci.ercfcio de inteligência, porque não conse
guimos logo uma carta de sugestões do FMI, para po
dermos discutir essas sugestões, isso seria muito mais ho
nesto e um procedimento muito mais correto. Era por
tanto esta sugestão que eu desejava fazer. 

o SR. FÚNANDO-HENilu;lull· CARnoso ::.. 
Agradeço a sugestão de V. Ex' que coincide com a pro
posta feita ontem, na Câmara dos Deputados, para uma 
carta também diferente destas. 

E quero terminar dizendo ·o seguinte: até o Presidente 
do Banco do Brasil, Sr. Collin, fez uma sugestão anteon~ 
tem, declarou claramente que, na sugestão relativa aos 
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juros, nós temos a seguinte alternativa: ou se faz a rolaw 
gem de juros, ou seja, pagar com o empréstimo, ou não, 
se então quiserem nos emprestar, declararemos que não 
pagaremos. .. " 

Vejo portanto que a tese relativa,-nem ê-n:iOratória, é o 
default, no caso, é, hoje, tese do Presidente do Banco do 

Brasil. Daqui a pouco outra autoridade monetâôa deve
rá pedir demissão. 

Muito obrig;:~o a V. Ex• (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EM SEU 
DISCURSO: 

PESSOAS DE DEZ ANOS OU MAIS, SEGUNDO 
AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL 

Brasil de 1981 e 1982 

Classes de rendimento mensal Pessoas de dez anos ou mais 

1981 %sobre 1982 %sobre 
total total 

TOTAL 100,00- 88.902.901 100,0 90.905.799 100,0 

Até 1/2 salário míi:tírrio 7.553.387 8,5 10.086.492 11,1 
Mais de 1/2 a 1 salârio mínimo 10.359.584 11,6 I 1.776.083 12,9 
Mais de l a 2 salários mínimos tnt9.o25 14,5 12.884.~88 14,2 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 6.444.258 7,2 5.420.286 - 6,0 
Mais de 3 _a ~ salários mínimos 5.257.381 5,9 4.859.837 5,3 
Mais de 5 a lO salários mínimos 3.653.869 4,1 3.279.133 3,6 
Mais de lO a 20 salárioS minimos 1.506.544 1,7 1.393.299 1,5 
Mais de 20 salários mínímos 665.908 0,7 494.250 0,5 
Sem Rendimento (I) 40.407.781 45,5 40.501.863 44,5 
Sem Declaração 235.164 0,3 2!0.168 0,2 

Fonte: IBGE- PNADs 1981/1982 

Tabela J 
REAJUSTES SALARIAIS EM DIVERSOS PA(SES 

-Aumentos anuais em meados de 1983-

Salário Real-% 
Custo-de Vida Aumentos Sa-

País -Variação%- !arfais-%- Ganho em Perda em 
12 meses 12 meses 

l.. Canadá 5,6 7,5 1,8 
2. França 9,4 10,9 1,4 
3. Alemanha 2,5 J,O 0,5 
4. Italia 15,5 16,3 0,7 
S. Japão 2,0 5,8 3,7 
6. Suíça 2,8 6,2 3,3 
7. Reino Unido 4,2 7,0 2,7 
8. Estados Unidos 2,6 - 4,3 1,7 
9. Austrália 11,2 9,2 1,8 

10. Bélgica 7,3 3,4 3,4 
II. Holanda 2,4 1,4 1,0 
12. Suécia 9,0 5,0 3,7 
13. BRASIL 192,0 114,6 26,5 

Fontes: Calculado a partir de dados sobre custo de vida e reajustes sal~riais publicados em The Economist, 20-
agosto-1983. -
Para o Brasil dados da Tabela 2 (reajuste de setembro), anualizados com a aplicação cumulativa dos 
percentuais em dois semestres, para efeito de comparação com os demais países. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo ·a 
palavra ao nobre Senador Lâzaro Barboza, p~~a uma co
municação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi# 
dente, Srs. Senadores: 

Por volta das 11 horas da manhã faleceu mi cidade de 
Góias, anfig-a Capital do ineu EStadO o Sr. barÍÕ -Paiva 

Sampaio que, p:ira honra minha, Sr. Presidente, foi o 
meu SUplente na Legislatura de 75 a 83. 
- Dario- de Paiva Sampaio foi um daqueles homens ex
traordinários, de uma coragem cívíca: sem rival. Um h o.;. 
mem de origem muito humilde, ele próprio sempre viveu 
na -~l!mildade, _se fez líder politico na cidade de Goiâs, 
Combatendo o Governo· naquela cidade onde a antiga 
ARENA, qt.te hoje é o PDS de Goiâs, tinha o seu núcleo 
mais forte, ·porqUe ali resídem os troncos da famflia Ra-
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mos Caiado e Dario de Paiva Sampaio na época mais 
difícil do_regime discricionário, enfrentando todos os ris
cos, com a sua humildade de homem simples e muito 
pobre, começou a mostrar o seu descontentamento a 
percorrer a sua cidade de Goiâs, primeiramente como 
candidato a prefeito e alí, depois de uma luta ingente, 
Dario de Paiva, com uma votação consagradora, derrota 
o situassionismo poderoso local e se faz prefeito da anti~ 
ga Capital do meu Estado. 
_ âovernand<;> :.a_Çlda_de de_GOiás, na Oposjção, jâ que 
no -_Governo tinha um membro da família Caiado, que 
lhe fazia oposição ferrenha, ele, Dario âe Paiva, ·mesmO 
assim, conseguiu ~ealizar uma administração consagra
dora fazendo com que a sUa liderança política se extra
polasse d~ Cidade de Goiâs e ganhasse dimensão no Es-
tãdo todo. - · , -

Veio, depois, 1974; o MDB era, então, em Goiâs, ape
nas meia dúzia de bravos lutadores, como o Senador 
He:nJique Santil!O, seu irm.ão, o Deputado Adh~ma~ 
Santillo, Dario de Paiva, nós e mais algumas pessoas. 
FQ.iquando, Si'. Presidente, saímos candidato ao Senado_ 
em meio a uin desânimo quase geral, jã que o MOS ti~ 
nha apenas seis prefeitos municipais, dos duzentos e tan
tos municípios então existentes e não representava, nas 
casas legislativas, mais do que a presença de alguns pou
quíssimos representantes. Saímos candidato, e as dificul
dades eram tantas, que nem sequer conseguíamos regis~ 
trar um suplente em nossa Chapa, o que poderia, até 
mesmo, acabar por inviabilizá-la. Àquele tempo jâ, Da
rio de l'aiva Sampaio, tinha deixado a prefeitura de 
Goiãs, deipois de concluir o seu mãndato, depois de ser 
p~rseguido e r~ponder a uma série de inq~érito~, dos 

- -quars-acabôu Por ser absolvfdo, com muita grandeZa, e, 
mexia ele com uma pequena serraria. No último instan
te~ Sr. Presidente, quando fazíamos uma reunião do Di
retório Regional, para ver se conseguíamos dilatar o pra
zo para registrarmos um suplente em nossa Chapa, vem 
subindo as escadas da sede do então MDB, aquele moço 
magro, de paletó comprido, as mãos sujas da tintura de 
madeiras da sua pequena serraria, e eu o agarrei pelo pa
leió e lhe disse: "Dario, eú quero que você-aêeite S(;f o su
plente em nossa chapa. Dario não perguntou sequer das 
Condições, sabia que- àquele tt!mpo suplente não tinha 
condições de assumir, mesmo na hipótese de uma vi
tória, mas aceitou o desafio, e conosco percorreu todo o 
Esütdo de Goiâs, e tiVemos aquela vitória espetacular de 
1974, que a história registra e que trouxe para esta Casa, 
16 Senadores. Algum tempo depois, Dario de Paiva 
Sampaio teve um derrame, ficou hemiplégico de uma 
perna, veio para Brasflia, passOu a viver conosco aqui, 
durante quase dois anos. E, a certa altura, Sr. Presidente, 
depois de uma luta imensa, quando nós conseguimos 
aprovar uma emenda constitucional, que permitia a pos~ 
se de suplentes, na licença do seu titular, depois que eu 
encaminho à Mesa do Senado, um pedido de licença, 
para dar oportunidade a Dario de Paiva Sampaio de 
assentar-se na cadeira senatorial que ele nos ajudou a 
conquistar, eis que a fatalidade se abateu sobre ele e 
sobre todos nós. Teve um segundo derrame e ficou, defi
nitivamente, piralítlco e mudo. 

De lã para cá. teve uma vida quase vegetativa, mas nos 
~seus poucos lampejas de inteligência, ele ainda acompa

nhava a vida polftica e o que se passava na cidade de 
Goiás. SOfreU-eSse tempo todo.- E, agora, Si-. Presidente, 
hoje, por volta das 11 horas da manhã, Dario de Paiva 
Sampaio, uma das grandes figuras da ~stência demo
crática, no meu Estado, veio a falecer, deixando o seu ú~ 
nico filho, Tarcinio, de poucos anos de idade, órfão e, 
viúva, a sua esposa Dona Vânia. 

Jl com o coração, efetivamente, confrangido, pela dor 
da perda desse companheiro e irmão de luta, que eu re
gistro, Sr. Presidente, com muito pesar, a sua morte, nes~ 
ta t~rde._ No instante_ em que saio daqui vou rumo à 
Goiânia, para de lâ seiuir à cidade de Goiâs e prestar ao 
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meu grande companheiro, ao nosso grande companhei
ro, Dario de Paiva Sampaio, a noSsa última homenagem. 

O Sr. Henrique Santillo - V, Ex' me permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Com prazer. 

O Sr. Henrique Santillo- Eminente Senador, apenas 
para com a sua permissão, ·fazer minhas 
também, as suas palavras, a respeito desse nosso eminen
te companheiro que eu sabia jã adoentado, há muito 
tempo. Ele foi suplente de V. Ex•, e me recordo do empe
nho, do desvelo de V. _Çx• quando no exercício dó seu 
primeiro mandato nesta Casa, quando envidou esforç9s, 
para que ele pudesse, como seu suplente, exerc_er parte 
do seu mandato. Lamentayelmente, já àquela época, 
recordo-me bem, quando V. Ex• preparava seu pedido 
de licença, de que já esfava acometido pela enfermidade 
que, em se agravando, não lhe permitiu nosso COn-Vívio. 
Por seu trabalho, por seu comportamento como prefeito, 
e por sua dedicação na defesa dos intereSseS da sua gente 
da antiga Vila Boa, tenho cert~a ~e que Dario Sampaio 
teria dado uma boa contribuição a esta Casa.. É realmen~ 
te contristador sabermos que terminou, aqui na terra, a 
missão de Dario Sampaio. Sou daqueles que acreditam, 
e acreditam, realmente, cOm conviCção plena, que isso 
aqui é o esmeril onde nôs, pedras brutas, para cá somos 
remetidos, para sermos burilados. Dario nosso eminente: 
companheiro, ex.~suplente de Senador por Goiás, Dario 
de Paiva Sampaio, membro de uma das famílias impor~ 
tantes do nosso Estado em termos de resistência, de"luta, 
trabalho, ao lado do ex~MDB e do PMDB. QüéfO, por-
tanto, associar-me a V. Ex• nesse momento de conster
nação, e registrar também a minha so.lidariedade a sua 
famma. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Muito obrigado, 
nobre Senador Henrique Santillo. Tenho certeza de Que 
a família do nosso companheiro Dario de Paiva Sam
paio, ao tomar conhecimento da manifestação de V. Ex•. 
há de ficar agradecida, 

Sr. Presidente, encerro, registrando ainda que Dario 
de Paiva Sampaio vai baixar ao túmulo numa pobreza 
imensa, numa pobreza total como sempre viveu, mas 
deixando um exemplo enorme, não apenas para seus fa~ 
mHiares, para seus companheiros, como para toda a opi~ 
nião pública de Goi_ás, para as gerações mais mo-ças que 
haverão de se mirar no exemplo de coragem e tenacida
de, e amor a liberdade que marcou a vida de Dario de 
Paiva Sampaio. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA -- Sr. Presidente, eu 
peço que V. Ex• me releve mais alguns minutos, para que 
eu possa ouvir o eminente Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Lãzaro Barboza, 
queria incorporar às palavras de V. Ex.• os nossos senti~ 
mentos, o nosso pesar à família de Dario Sampaio. Sam~ 
paio, por certo, foi um -daqueles que padeceu bastante, 
foi bastante burilado e, a esta altura, saindo d_Q nosso 
convívio, in-do para outras paragens já desvestidos dessa 
roupagem própria desse mar de lãgrimas, ele estarã, por 
certo, em posição melhor do que aquela em que esteve 
nos últimos anos de sua existênCia. Receba, pois, y. Ex•, 
generosamente no seu discurso, nossa preocupação de . 
que a família seja confortaôa por Deus, porque só Deus, 
realmente, pode confortar a perda de um ente querido. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Sou eu que agradeço 
a V. Ex•, Senador Benedit_o Ferreira. 
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O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Ouço o eminente 
Líder do meu Partido, o Senador Humberto Lucena. 

Concluirei em seguida, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo, no momento em 
que V. Ex• homenageia a memória de um-eminente cor~ 
religionário do PMDB de Goiâs, Dario de Paiva Sam~ 
paio, que foi inclusive seu suplente no Senado Federal, 
ajudando aquela grande vitória ·do nosso Partido, no se1:1 
Estado, em 1974,levar a V. Ex• a nossa total solidarieda· 
de e bem assim à Direção do nosso Partido no Estado de 
Goíás e tã.ffibém a todos os familiares do ilu_stre gesapa~ 
reciclo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Muito obrigado, emi
nente Senador Humberto Lucena. 

Sr. Presidente, encerro, dizendo ao Senado que tive 
um- choque imenso ao ter notícia do desaparecimento 
desse grande amigo e companheiro que deixa, no rastro 
luminoso de sua passagem pela Terra, ele que morreu jo
vem, aos 47 anos _de idade, uma gama imensa de exem
plos que haverão de frutificar, norteando os caminhos de 
todos aqueles que, como ele, amam a liberdade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Sena~ 
dor Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB. 
Para uma c~~-l!nicação.)- ~r. Presidente, _Srs. S~ado
res: 

&.tou _en_çaroinhando à MeSa, ne~ta tarde_!_ g ~e_guinte 
projeto: 

~PROJETO DE RESOLUÇÃO N• ,DE 1983 

Çria Comissão Parlamentar de Inquérito para in
vestigar fatos relacionados com a intervenção do BaÕ
co CentrllLno Grupo Coroa~B~:astel. 

O-Senado Federal r_esolve: 

Art. 19 Fica criada uma Comissão Parlamentar de 
Inquêrito, composta de 7 (sete) membros, nos termos do 
Regim_ento Interno, para investigar, em profundidade, 
no prazo de cento e vinte (120) dias, os fatos relaciõna
dos com a intervenção do Banco Central do Brasil no 
Grupo Coroa-Brastel, especialmente as acusações feitas 
pelo Sr. Assis Paim Cunhà contra altas autoridadeS da 
ãrea econômica do Governo Federal. 

Justificação 

_Considerando que a recente intervenção do Banco 
Central no Grupo Coroa-Brastel continua repercutindo 
intensamente na sociedade brasileira; 

considerando as graVíssimas implicações de natureza 
econômicáAinanceira, no contexto da crise_ que af estã, 
da liquidação extra-judicial de mais um imp_ortante gru
po financeiro; 

cOnsideraqdo, sobretudo, as vãiias acus.açõeS feitãs 
pelo principal acionista do Grupo; Sr. Assis Paiffi Cunha 
(documento anexo), em matêria publicada pelo "O Esta
do de S. Paulo", na edição de 3 do corrente mês; 

considerando que as referidas acusações atingem altas 
autoridades do primeiro e do segundo esc_a.lão da. ár_ea 
económica do Governo, propomos este Projeto de Reso
Jução. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de-198"3.- Humberto 
Lu_cena, Líder do PMDB- Roberto Saturplno, Líder do 
PDT - Nelson Carneiro, Lider do PTB. -
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SENADORES ~ !Vlário Maia - Hélio Guelros -
Itamar Franco- Alberto Silva- Álvaro Vale- Salda
nha Derzi - Alfredo Campos - Henrique Santillo -
GastãO Müüer- JoSé Gragelli- Enéas Faria- Marce
lo Miranda - Affonso Camargo - Lázaro Barbosa -
Fábio Lucena - Severo Gomes- José lgnácio - J alson 
Barreto - Fernando H. Cardoso - Pedro Simon. 

"CASO COROA [; UMA QUESTÃO DO GOVER
NO" 

Eis, na íntegra, o depoimento que o empresário Assis 
Paiiil -CUnha_ depositou ontem no Cartório de Titulos e 
Documentos do Rio: 

.. Tendo em vista todo o enorme noticiãrio que tem 
sido ultimamente veiculado tratando dos problemas sur
gidos após a intervenção em várias empresas que com~ 
põem o Grupo Coroii-Brastel, decidi vir a públiCo para 
esclarecer toda uma série de circunstâncias ligadas à 
questão. Tenho sido alvo de toda espécie de violência e 
arbitrariedades, sofrendo calado toda sorte de ameaças. 
Estou cercado por pressões exercidas por diversas ins
tâncias, sempre no sentido de que os setores a elas afetos 
sejam eximidos das respectivas responsabilidades, 
tentando-se fazer com que eu venha a comprometer ou~ 
tros segmentos envolvidos no problema. Estas pressões 
chegaram ao nível do insuportável. A excecração pública 
da minha pessoa superou todos os limites. To da a minha 

-família tem sofrido a truculência de infindáveis agressões 
e ameaças. 

Sempre pretendi limitar meus pronunciamentos às 
oportunidades em que as autoridades entendessem de 
requisitã-los. Assim, jã por duas vezes prestei depoimen~ 
to à autoridade policial, esclarecendo alguns fatos liga~ 
dos à intervenção do Banco Central em nosso grupo fi~ 

- nanteiro. 
Agora, entretanto, premido por toda esta situação, e 

sendo "atacado por todos os lados", decidi trazer à juz 
os primeiros esclarecimentos a respeito da verdade dos 
fatos, 

É preciso ·que eu ressalte alguns pontos a respeito da 
minha própria pessoa e do grupo empresarial que cons. 
truí ao longo de uma vida de 40 anos de trabalho ininter
rupto. Estas 51 empresas são o testemunho vivo de toda 
uma luta ãróua pelo desenvolvimento deste País. Nunca 
tive meu nome incluído em escândalos de qualquer natu
reza. Minha vida de trabalho sempre foi exaltãda no rol 
dos_ empresãrios que realizam o progresso e o crescimen
tQ__desta Nação. As ativid,ades de nosso grupo geraram 
12.000 empregos diretOs -aos brasileirOs. Já não posso, 
então, ouvir calado os insultos contra mim proferidos. 

Nosso grupo foi crescendo, desde a década de 60; sem
pre atravês de um trabalho sério e competente., absorven
do empresas comerciais que não se adequaram aos ajus~ 
tamentos do mercado, que exigiam novas sistemãtica de 
atuação. O sucesso destas absorções nos credenciou 
diante das autoridades governamentais, como o que fo
moS cánvOcados a adquirir o .. Rei da Voz", solucionan
do o seu passivo junto aos fornecedores e, em especial, 
junto ao Grupo lpiranga. Após a intervenção realizada 
nesse mesmo Grupo Ipiranga, fomos -novamente chama~ 
dos· a solucionar, náquela oportunidade, através da aqui
sição da empresa Ipitur, um problema de ordem política 
ligado a um ex-diretor do Banco Central. Mais uma vez 
as autoridadeS puderam verfficar a "eficiêricia da nóssa 
administração na condução equilibrada e discreta desta 
espécie de operações. -

Em 1979 houve um problema de liquidez intransponf~ 
Vel Corri a Corretora Falcão, de Recife . Importantes se
tores políticos levaram o Banco Central a não efetuar 
Uma -intei-vençào, e a solução encontrada foi a de sermos 
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chamados para realizar a liquidação ordinãria do passi
vo, com o que saneamos a todo o mercado do N ardeste .. 

Já éramos credores das autoridades monetãriaS;-·pelo 
volume de serviços prestados em váriaS opOrtunidades. 
Em nossa atuação, jamais haVfaffiõS comprom~tido 
qualquer autoridade que, por solicitaÇão ou pela própria 
participação, estivesse envolvida nos episódios. 

Assim, em meados de 1980 o Banco Central nos cre
denciou a adquirir o controle acionãÍ'io dO BariCêl de 
Crédito COmercial, qu·e, atravessando enormes dificul
dades, estava a exigir, mais uma vez, uma solução. O 
Banco de Crédito ComerciaJ, revitalizado, conseguiu eX: 
traordinária performance, lQgo sendo classificado corriO
um banco de médio porte, recebendo 12 cartas-patentes 
de agências~ 

Nesta altura já liderávamos o comêrci_o de eletrodo
mésticos , com uma atuação em todos os principais mer--
cados do Pais. -

Iniciava-se o ano de 1981, e o mercado financeiro 
apresentava agudos problemas. V árias inStituições do 
mercado sofreram intervençãO, vivia-se dias de grandes 
incertezas com relação ao· -mercado financeiro,- e já co
meçavam a surgir as pontas do lceberg das grandes difi
culdades que o Brasil enfrentaria em futuro imediato. 

O assunto de Jnaior evidência era a posição da Corre
tora Laureano, que era alvo permanente do noticiário da 
imprensa, pelas notórias dificuldaC!.es que enfrentava. 

Na "noite de 9-2-81 já dOI-ffiinClo", fui acordado da se~ 
guinte fornia: "Estão querendo falar com você, tem uma 
pessoa na linha que diz ser o Ministro Delfim Netto, e 
quer lhe falar". Ao atender, reconheci a voz de S. Ex~, 
que em breves palavras disse-me: "Paim, apanhe umjati
nho no Aeroporto Santos Dumont, venha para Brasília 
diretamente para a nova sede do Banco Central, que es
tarão esperando por você os diretores Wey e Meirelles". 
Aleguei ainda o Ministro que já "eram 11 horas da noi
te", e que, portanto, só poderia chegar a Brasília por vol
ta de 1:30 h. da madrugada. Respondeu-me o Ministro 
de maneira enfática, dizendo trata-se de assunto da 
maior relevância para o Governo, pelo que pedia que eu 
viajasse imediatamente, pois a diretOria do Banco Cen
tral estaria à minha espera. "Precisamos de mais uma 
ajuda sua ao Góv_eino", aduziu o Ministro. 

Chegando à sede do .. Banco Central por volta de 1:30 
h." da madrugada, realmente encontrei a diretoria do 
Banco Central me aguardando, com seus respectivos 
chefes de gabinete. Antecedeu a minha entrada na sala 
da diretoria do banco uma inopinada investida de uma 
pessoa que se identificou como sendo o Sr. Esquinato, 
diretor da Distribuidora do Banrisul, e que, em total de-
sespero, segurava-me pelas mangas do paletó, e com lá
grimas nos olhos gritava: "Seu Paim, são vinte anos de 
mercado que essa gente está destruindo. Me mandaram 
fazer uma coisa criminosa, e estou diariamente "emitin
do cheques para cobrir parte da posição da Laureano; 
agora me disseram que se o senhor não comprar a Lau
reano operações será interrompido". "Eu me mato", re-
petia várias vezes o referido seriliõf, -CntCe prantoS e gri
tos de desespero. Procurei acalmá~Io, e disse--lhe que, 
dentro das minhas possibilidades, e com o apoio de to
dos, haveríamos de encontrar uma- solução para o 
problema. Esta foi a forma ciue CnCónúel Plira aplacat a 
fúria daquela investida. -

Entrando na sala do Diretor ''Meirelles",lá estavam o 
Dr. Wey e seus assistentes, acompanhados do Dr. Ro
berto Laureano e do Dr. Ciro Cury, ex-auxiliar direto do 
Ministro Delfim Netto, e, à época, assessor· do Dr. Lau
reano. Além da exaustão -demonstrada pelos presentes, 
havia um clima de extrema tensão. O Dr. Meirelles fez 
uma breve exposição da posição da Corretora Laureano 
que, além da troca permanente de cheques sem cobertura 
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cheques, esses que se cruzavam na compensação ban
c.6.ria _com o Banrisul, possuia uma dívida para com a 
Gerof do Ban_co do Brasil. Essa situação era, segundo ex

- plicava o Dr. Meirelles, de uma irregularidade absurda, 
pois a isto somava-se uma outra dívida no valor de 14 
milhões de dólares para com o Banco do Brasil. 

Os Diretores Wey e Meirelles revezavam-se na argu
mentação quanto ao apelo que me faziam para resolver o 
impasse. Entre os argumentos usados, foi -otilizado_ com 
rriuita ê-nfase o fato de que a Corretora Laureano já era 
nossa devedora em 300 milhões de cruzeiros, dívida essa 
que foi contraída pela Laureano no auge da crise_ finan
ceira acima citada, quando atendemos a um apelo do 
Ministro Delfim Netto e do Presidente do Banco Cen
tral, Dr. Cãrlos Langoni, para evitar a intervenção que a 
inspetoria do banco recomendava. 

Dada. a relevância do problema, pedi um prazo até às 
~:00 h. da manhã (pesta altura já eram 4:00 h. da madru
gada) para que eu refletisse um pouco, e-desse então uma
resposta definitiva. Ãs 9:00 h., ponderei junto às autori
dades do Banco Central que, dada a complexidade da si
tuação, era neces:sârio que eu discutisse o assunto direta
mente com o Ministro Delfim Netto. 

Mantive então a linha que sempre apresentei, deixan
do de citar as pessoas envolvidas no problema. Tive com 
o Ministro, no Palácio do Planalto, e na presença do se
cretário José Flávio Pécora, uma conversa franca e aber
ta, em que demonstrei claramente àquela autoridade que 
não tinha "cacife" para operação de tal envergadura. 
Para mim era evidente envergadura. Para mim era evi
dente a inviabilidade da operação para a qual fui convo
cado. Apesar de toda a minha oposição, a extraordinária 
capacidade de argumentação do Ministro Delfim Netto 
acabou por fazer com que eu aquiescesse. Ele garantiu
me que o Governo, em função dos seus interesses em jo
go, e da ajuda que ele (Governo) de mim necessitava, 
criaria os mecanismos necessários para que eu nãO tives~ 
se prejuízos. 

Retornanâo ao "Banco Central, os DiretOres Wey e 
Meirelles iniciaram a formulação de diversas propo
sições que~ entendi inaceitáveis. NeSta- mesma manhã 
ocorria, ainda, um Problema que precisava ser solucio
nado imedhttamente: um cheque vultoso de emissão da 
Lau_reano estava pata ser devolvido pelo Banerj, por in-
suficiência de fUDdos. --

Garantido pelo Compromisso- issumido poucO antes 
pelo Miriístro Delfini Netto, autorizei, por telefone, que 
a-nossa financeira fizesse a cobertura deste cheque, o que 
jâ rePr'eserita-va uma irregularidade. 

-A- parÍir desse momento, tornava-se praticamente im
possível recusar a proposta de assumir o problema da 
Laureano, dado o desembolso que já fora por n6s efeti-· 
vado. Acabamos~· então, por· assumir totalmente o 
~j:lroblema, sendo que O -GoVernO ainda não havia defini
do qual seria a fórmula salvadora. As posições da corre
tora per!Jlaneciam totalmente irregulares. Como a nossa 
posiçã:e -de caixa_, _ _não_ comportava sustentar um "ADM" 
sem CÓbertura, alêm de outras posições deVedoras; infor
mamos ao BancO Central que iríamos gerar recursos na 
finanCeir-a pata atender a esta emergência. Em hora -todos 
soubessem da absoluta irreg~+l~ridade do procedimento, 
ho-uve-um~ aproVação tâcita por parte da autoridade que 
nos per,r&itiu cobrir o "furo" da Laureano com recursos 
da financeira. Como se-aproximava o balanço de junho, 
voltamos às autoridades para demonstrar que ·unhamos 
dad.o solução a um problema de Governo, e que tínha
:iitôs criado -um enorme problema para nós. Resolvi, en
tãO, montar ~~acampamento" em Brasília e só sair de lá 
com a solução. 

A .apresentação deste balanço trazia para nosso grupo 
e para o próprio Governo um grande risco, uma vez que 
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o mercado fatalmente perceberia que o .. rombo" da 
Laureano havia sido coberto de forma ilegal, através de 
recursos gerados em nossa financeira com a emissão de 
letras de câmbio. Em audiência com o Ministro Ernane 
Galvêas, expus o balanço na sua forma verdadeira, e a 
gravidade do problema o preocupou de tal modo que, 
ato continuo, foram feitas ligações telefónicas ao Minis
tro Delfim Netto e ao Sr- Carlos Langoni. O Ministro 
Galvéas comunicou o problema àquelas autoridades, fri
sando tratar-se de questão que exigia uma imediata so
lução. 

Estive reuo'iCfo_ vãrias vezes, então, com o Ministro 
Delfim N etto e com o Presidente do Banco Central, para 
que juntos encontrássemos um mecanismo que propor
ciona-sse i montagem do balanço. Era necessârio que 
este balanço aparecesse de uma forma tal que resistisse 
às análises da Bolsa de V alares do Rio de Janeiro e de 
todo mercado, que o aguardava com grande expectativa. 

Surgiu a idéia de s.erem utilizados recursos da Caixa 
Económica Federal para cobrir a posição visível do "bu
raco" da corretora, mantendo-se encoberta a dívida de 
14 milhões de dólares para com o Banco do Brasil. Fui 
instruído no sentido de procurar o Dr. Gil Marcieira, 
Presidente da CEF, que já tomara conhecjmento a re» 
peito do problema em que estava envolvido o Governo. 
Eram necessários 2,5 bilhões de cruzeiros para compor o 
balanço. A Caixa jamais emprestara quantia tão elevada 
a uma empresa particular, motivo pelo qual o Dr. Ma
cieira ressaltou a nessidade de serem apresentadas garan
tias que resistissem à análise do Tribunal de Contas da 
União. 

O empréstimo-da Caixa foi concedido mediante o se
guinte artifícfo: a Brastel elaboraria um pomposo rela
tório mostrandO um projeto de expansão ~e srias atlvida
des, justificando, assim, um empréstimo d8.quela magni
tude. Ã medida que os recursos iam sendo liberados pela 
CEF, a Brastelliquidava as posições dev:edoras nas insti
tuições fmanceiras, transferindo-se as Eletrobrãs que es
tas possuíam para a CEF, como garantia para a ope
ração_ Resolvia-se., assim, na aparência, um dos proble- -
mas da corretora., mediante a injeção de recursos da 
Brastel. O que não fica v a exposto ê que agora a Brastcl 
contraíra esta enorme dívida para com a Caixa Econô-
mica Federal. 

RC.Stava, ainda • a díVida encoberta que a Laureano 
contraíra com o Banco do Brasil, através de: uma Opc
ração_63 no valor de 14 milhões de dólares. Isto perma~ 
necia encorberto porque em realidade era uma firma da
quele grupo, de nome Araguari, que tinha adquirido as 
Ele_trobrás da Corretora Laureano, a esta transferindo os 
recursos da Operação 63. Os Problemas da Araguaii, 
com esta dívida de 14 milhões de dólares para com o 
Banco do Brasil, também se impunha fossem soluciona-
4-os por nós. Isto, por 2 motivoS: -o Governo-desejava li
berar o Dr. Roberto Laureano de todas as responsabili
dades advindas destas irregularidades. Por outro lado, 
era ·preciso complementar as garantias na Caixa Econô
mica Federal remanejando as ELETROBRÂS que esta
vam em gara:ntia no Banco do Brasil. 

Assumindo, assim~ o problema da Araguari, surgiu 
novo impasse, pois o Banco do Brasil exigiu fossem for
necidas garantias reais incontestáveis para liberar as 
ELETROBRÂS para a CEF. Relutei muito quanto a . 
esta questão, mostrando às autoridades que catávamos 
resolvendo um problema do Governo, e era injusto que 
arcássemos com novos ônus. O Govern-o, todavia, reite
J'OU os compromissos já assumidos conosco anterior
mente, garantindo que não sofreríamos prejufzos. Have
ria compensa~es compatível com o nível das responsa
bilidades legais que estávamos assumindo pelas transfe
rências de recursos realizadas pela financeira, acrescidas 
das imensas dívidas agora contraldas. 
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Baseado nesse c_ompromisso, apresentamos ao Banco 
do Brasil uma relação de todas as nossas propriedades, 
tendo sido escolhida, por aquela instituíção, a de-maior" 
valor. Tratava-se dos projetas integrados de Bocaina, lo
calizados em área de 5...000 alqueires, no Estado de São 
Paulo. Era o nosso maior patritnônio, que vinha sendo 
cuidadosamente desenvolvido ao longo de mais de 30 
anos de trabalho, com ativi_d_ad~ligadas ao turismo, re
florestamento, piscicultura, agropecuária, etc. 

A esta altura já estava consumado todo o envolvimen
to de nosso grupo nas questões que mais tarde viriam a 
causar o desfecho hoje verificado. Daí põr diante, passa
mos a cobrar insisteintenif:nte do Governo a concreti~ _ 
zação do qui: nos havia sido prometido. Cciino -retardas
se a solução, agravando-se a nossa situaçã_o, recorremos 
ao Dr. Álvaro Armando Leal, nosso consultor, para que 
este, usando do alto prestígio cjue desfruta junto ao Go
verno, tentasse que as autoridades cumprissem com a 
parte que lhes cabia. 

Da parte do Governo apenas três medidas foram con
cedidas: a) Liberação do limite de c;xpansão de nossa fi
nanceira durante o ano de 1981; b) Suspensão da obri
gação de recolher o IOC sobre as operações de crédito 
que antecederam a publicação do _balanço de junho de 
1981; e c) Suspensão, a partir daquela data, da fiscali
zação rotineira do Banco Central, pois jâ se sabia de an
temão que enquanto não fossem realizadas as compen
sações-indispensáveis que rtos haviam siçlo prometidas, a 
situação do grupo permanecia irre~ular. 

Todavia, é evidente que estas três-medidas eram insig
nificantes, à vista do que o Governo nos havia garantido. 

· Os problemas tornaram-se ainda mais graves com a 
política econõmica aâotada pelo Governo, que elevava a 
níveis insuportáveiS as taxas de juro no mercado. O nos
so grupo, em especial, sofria restrições por parte dos gru
pos financeiros mais conservadores e dos_ fo_r:necedores, 
que jamais aceitaram a solução milagrosa dada à Corre
tora Laureano .. Em con_seqUência, a captação tornou-se 
cada vez mais diffcil para os papéis Coroa; e a especu
lação foi o seguimeritó riatur:~,l d~sJa_ situação. 

Tudo isto culminou com um problema de liquidez da 
ordem de 30 bilhões de .cruzeiros, quantia que o Banco 
Centrai forneceu imediatamente à corretora, como pude 
amplamente esclarecer, em depoimento já prestado, e 
que a imprensa fartamente divulgou. 

Por ~erradeiro, o Banco Central autorizou a emissão 
de cheques, cuja cobertura seria feita pelo próprio Banco 
Central no dia seguinte. Isto não fcii curilpddo, represen~ 
tando, em verdade, a criação de uma situação "fatal para 
o nosso grupo. A intervenção, formalmente decretada 
em 27 de junho p.p., já se operava de fato desde o dia 24, 
com a presença constant~ ~e dois prepostos do Sr. Antô
nio das Chagas Meirelles, que definiam e -determinavam 
todos os comportamentos gerenciais, administrativos e 
operacionais que foram adotados. 

A intervenÇão- ,na$ emp-resas financeiras troux..e como 
conseqüência imediata a impossibilidade de continuida
de de nossos negócios, por nossos próprios meios, pela, 
eliminação total do crédito às demais empresas. 

O Grupo Pão de Açúcar demonstrou interesse em ad
quirir o nosso grupo de empresas, dando uma solução 

global à imensa problemática criada, tendo investido re
cursos financeiros ·para fazer face a necessidades imt.::dia
tas intransponíveis. O Banco Central, todavia, preteriu o 
Grupo Pão de Açúcar em favor da FenícTã., qUe se limi-
tou a uma promessa de compra a ser definida em 120 
dias. 

Há toda uma série de questões que nesse momento 
-deixo de referir, como por exemplo aquela ligada à ab
sorção do Grupo Delfin, contando com a aprovação das 
autoridades, quando finalmente seria dada a_ quitação 
dos compromissos assumidos pelo GoVerno. 

O caso Coroa-Brastel é hoje, indiscutivelmente, uma 
questão do Governo. Fui convocado para sanear proble
mas maiores do que as minhas possibilidades permitiam, 
sob promessas do Governo que nunca se concretizaram. 
Este mesmo Governo, ~omposto por pessoas em que 
confiei; lança-me agora à execração pública, e virtual~ 

_me_nie_ destruiu todo o trabalho _gue realizei ao longo da 
vida. 

É o que tenho, por ora, a dizer. Assis Paim Cunha." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidefite. (Muito beiii!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Gal vão Modesto ~Odacir Soares 
- Gabriel Hermes - João Castelo - João Lobo -
Martins FilhO- Albano Franco- João LúciO- Lo~ 
manto Júnior - João Calmon - Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro- Alfredo Campos- Amaral Furlan 
- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes -
Saldanha Derzi - Affonso Carriargo - J aison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciãção dos Proje
tas de Decreto Legislativo N<1s 4 e 10, de 1983. 

O SR. ~R~SIJ?ENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

As matérias da pauta, c_on_stituída dos Proje~os de Lei 
da Câmarã_-o_~s 79j81, 51/83 e 150/82; J>rojeto de [)ecre-
to Legislativo n"' 36/81; Projeto de Lef do ·senado~ n"'s 
158/82-Comp1ementar, 203/82.280/80, 21/83; e Reque
rimento D'i' 781/83, acham-se em faSe-ou pendentes de 
votação. 

Serldo_ evidente a falta de "quorum" em plenário, a 
Presidência não irá submetê-las a votoS, ficarido S:s mes
mas adiadas para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla) ~Hã oradgres 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei
ra, por cessão do nobre Senac].or Hélio Gueiros. 

Setembro de 1983 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) ~.Sr. Presíd"ente ~ Srs. Sena
dores: 

Na segunda-feira, dia 19 deste, pela manh~. do trajeto 
da minha, residência para o Senado, ao enfrentar o con
gestionamento do trânsito, já a partir da Superquadra, 
olhando para os estacionamentos entulhados de carros e 
lembrando das garagens subterrâneas tambêm super
lotadas volto as vistas para direita e vejo o Prédio da 
Caixa Econômica Federal, com a sua Garagem para cer
ca de 3.600 carros, e tudo isto, Sr. Presidente, ao somes
trindente das cigarras, anunciando ou festejando a chuva 
que cairia togo mais sobre a cidade. 

Pois bem, Sr. Presidente, na sexta-feira próxima p-ãssa
da, falei aqui do quanto temos vivido descuidadamente 
num escapismo constante como a indicar, fôssemos uma 
N açàO, um grande País habitado por uma população de 
220 milhões de_ crianças desajuizadas. 

E na referida segunda-feira, em face do mencionado, 
n~quele instante veio-me a lembrança da Fábula da For~ 
miga Trabalhadora e da Cigarra Negligente, preocupada 
tã.o-some_nie como -o lazer, com O cantar e nada de 
prevenir-se, a exemPlo da diligente formiga, coni o inver
no que se aproximava. 

E, Sr. Presidente, estamos no limiar do ten~b_roso in- _ 
verno da, fome, após 4 grandes safras consecutivas e com 
os silos vazios. 

Lembrei aqui naquela opOrtunidade as nossas dificul
dades para enfrentar os nossos credores internacionais, 
não só com os juros dos empréstimos em dinheiro ou 
mercadorias, mas sobretudo da dificuldade maior que 
ter[amos de convencê-los que nos vendam grãos, cereais 
que, desprevenidamente, exportamos a- preçOs pouco 
cOmpensadores-ou deixamos parecer nos nossos arma
·zens, enquanto, numa política suicida de premiar os es
pertalhões, .. os vivos" - porque velhaco e ladrão neste 
País significa "vivo" -e penalizar os que produzem, fo
mos e continuamOs a esVaziar as nossas roças e f3.zendas 
para aumentar as nossas roças e fazendas para aumentar 
favelas. 

E, Sr. Presidente, o pior é que as minhas constantes 
advertências como de tantos outros colegas desta C2;sa, 
não chegaram áo seu destino, e terminamos por sermos, 
muito a contragosto, profetas dos maus eventos. 

Tanto é verdade que, desgraçadamente,_ os nossos 
emissárioS,- da- Jlitiia do Trigo, pertencentes ao Minis
tério da Agricultura, acabam deregressar do Canadá on
de, a muito custo conseguiram comprar trigo somente 
para 2 ou 3 meses. E quanto ao provisionamento para o 
ano de 1984, juntO- ã.os Canadenses não co_nseguiram 
nem conversar a respeito. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, eu salientava aqui que 
somos realmente um povo contraditório e paradoxal, 
vistO que, aumentando em 100% o preço do trigo, com a 
retirada parcial dO subsídio, o que nós verifi~amos foi a 
duplicação do consJJmo, ao invés, como era de _se espe
rar, de nossa gente procurar consumir um grão que pro
duzimos fartamente, como é o caso do milho; duplicou
se o consumo do trigo. 

Mas, Sr. Presidente, a situação é tão grave que trago à 
consideração da Casa a situação d_e_três dos m~iort;:s pro~ 
dutores mund_iaís: 
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Agricultura Canadense 
No Canadá, é relativamente adversa a situação do se

tor agrícola em termos de renda. Estatísticas govçrna
mentais canadenses* indicam que em 198:2 a renda do se
tor sofreu uma redução de 9% comparada corn a do ano 

anterior e para 1983 não se estú:namudaiiçaS significati
vas. Os gastos do setor agrícola canadense totalizaram 
US$ 15.2 bilhões em 1982, com acréscimos de cerca de 
:3% nos úlQmos anos. Por outro lado, a renda bruta do 
setor atingiu em 1982 US$ nos últimos anos. Por outro 

Agricultura Americana 

Despesas Operacionais, Depreciação e Receitas Agrícolas, na Agricultura 
Canadense: -

Discriminaçio 1981 

Despesas Operacionais e Depreciação - CAN. 
Impostos 226.2 
Aluguéis 623.0 
Salários 1.073.3 
Juros de Mora 2.266.7 
Despesas Totais de Maquinaria 2.055.0 
Fertilizante e Adubo 1.095.6 
Outras Despesas de Safra 886.6 
Forragem 2.079.6 
Outras Despesas 546.3 
Reparos nas Instalações 251.2 
Eletricidade e Telefone 293.9 
Diversos 954.0 
Total de Despesas Operacionais 12.348.4 
Depreciação nas Instalações 450.5 
Depreciação na Maquiriaria 2.013.2 
Total de Despesas Operacionais 14.812,1 15.190.8 
Renda de Operações Agrícolas 
Receitas 18.711.6 
Renda em Espécie 270.5 
Renda Bruta 18.982.1 
Taxas Operacionais e Depreciação 14.812.1 
Renda Líquida 4.170.0 
Valor de Mudanças de Incentivo 792.5 
Renda Bruta Total 19.774.6 
Renda Líquida Total 4.962.5 

(*) Fonte: Mârket Commentary - Agriculture Canadá 

20.4 bilhões em 1982para algo entre uss 16 a uss 20 bi
lhões. 

A perspectiva da renda agrícola americana para I ?83 é 
de grande incerteza.. Dados do Departamento de Agri
cultura Americano indicam que a renda bruta agrícola· 
para o presente ano provavelmente declinará de USS 

Historicamente, considerando-se _o período de 1971 a 
1.~82, índice de preços pagos pelos agricultores america
nos tem a~ompanhado uma tendência de alta. No mes
mo peri~do- o índice de preços recebidos tem sofrido 
maiores osCilações (refletindo as incertezas do mercado 

Preços Pagos, Preços Recebidos e Relação de Trocas - 1980-82 

Discriminação 1980 1981 

Preços Recebidos 
Todos Produtos Agrícolas 134 139 
Culturas 125 134 
Pecuária 144 143 
Preços Pagos 
Mercadorias e Serviços, 
Juros, Taxas e Salários 138 150 
Itens de Produção 138 148 
Juros sobre Financiamentos 168 195 
Preços Recebidos 614 633 
PlQl:bs Pagos 1.071 950 
Relação de Trocas 65 61 

Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
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lado, a renda bruta do setor atingiu em 1982 USS 19,0 bi
lhões mas alcançou um teta que não superou nos últimos 
três anos. De onde se verifica que a renda líquida do se
to r não tem crescido nos últimos anos. 

1982 

244.6 
633.8 

1.138.3 
2.228.1 
2.362.8 
LOS5.3 

944.5 
2-00!3 

610.8 
273.3 

-325.8 
L046.7 

12.865.3 
456.1 

1.869.4 
15.014,4 

18.711.0 
261.5 

18.972.5 
15.190.8 
3.781.7 

114.4 
19.086.9 
3.896.1 

1983 

12.712.1 
45!.6 

1.850.7 

18.476.1 
268.0 

18.744.1 
15,014.4 
3.729.7 

de produtos) indicandO nos anos de 80, 8 I e 82 uma ligei
ra queda, o que tem determinado uma tendência decres
cente na relação de preços recebidos/preços pagos na 
agricultura americana nos últimos seis anos. 

Em síntese. inclusive a agricultura americana enfrenta 
uma situação adversa só compensada se significativos 
aumentos de Produtividade estiverem ocorrendo. 

1982 

121 
144 

156 
149 
233 
609 

57 
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Como veremos, em outra oportunidade, a situação em 
enconomias_ desenvolvidas, como estamos vendo a si
tuação da agricultura é de desvantagem na relação de 
trocas, ou seja, preços pagos e preços recebidos, a si
tuação no Brasil, diante dos dado~ que venho coletando, 
quando expostos aqui, tenho certeza, espantar grande 
parte dos nossos colegas, tais as iniqUidades que vimos 
consentindo sejam praticadas contra a nossa agrope
cuâria. 

Contudo, voltamos as nossas atenções para a Aus
trália, onde a estiagem, a falta de chuvas vem dev~tan_do._ 
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uma das mais prósperas e produtivas Agropecuárias do 
mundo. 

A redução ali, Sr. Presidente, pelos dados recentes, 
publicados em Camberra, em 1983~ indicam a redução 
de determinados grãos, como é o caso_do tdgo, até da or
dem de 48% na última sa.fra. 

A seca, os efeito"s da recessão mundial, a inflação in
terna, continuarão a afetar o desempenho económico do 
setor agrícola de man~ira adversa conforme, informa 

_ publi.cação_ o_fjcial do governo australiano 

Priuc:p:llS lntlic::~dores d:L Economia 

ITL·I ~ : .~:; 

Sm Sm Sm Sm ~m Sm 

Valor Bruto da Produção Agi-ícol::l 6.63~ 10.225- 11.720 11.52;) 12.t,(10 11.1.~·0 

Custos A~ricolas 4.6ôó S. 766 6.775 7.381_ 8.530 s. ~~·,o 

Valor LÍquido da Proclw;ão As;:-íC:o1a L %8 4.4S9 4.945 4_.1.14 4.270 z .. no 

\'alar d:lS fu;portao;õcs- Agrfcol ;.s 4.903 6.on 3.285 8.18_0 7.900 7. :.io 

Volu:..-.c da ProJuç.ão rnd-5ces 

Pecu:Írl<~ 104 i OS lO i. "' ~i ~{:.-

Cult.u;as -- 100 137 lZS ]ú7 13i 

Total 103, 123 llS 103 lH '•f) 

\'o1u.-::e d;l~ Exportações 

Pecuária 121 130 116 113 lO:J :!O 

Culturas 121 99 _J.f4 13S. 14~ l'~ 

Te t-al 121 115 144 u: 12.-:. c O 

r~c·,·o::; ;~,'..;..:blJos 

Pt:c:;f.d:'l- " 80 97 lC ~ 10~ 

Cultur.:lS -'>5~ 71 86 JO:. % l''! 

Total 60 77 93 JG: 9a ; -
Prc~:cs r::~;;os 

E4,uip:u:cntos 61__ 74 ?.5 lOC 10::: 

Salãrios 72 86 9Z 1C.':- 112 

Serviços -?0 S2 87 lG•: 117 
lJcspc~;1.~ de Comercialização 68 80 90 100: 110 
TClt;"ll "" 78 o7 JO•: 111 

R(· i ~h,_:;l) ,;,l," 1nrliu::> li<.! Prco..;os 
~s ~~~··. ··l•i,l(l~ " 1':!);05 90 os lnú-- 10•-: 

\' .. J,·IL 1 r ... ;: lo d.:J i'Í'<"J,h;,::;,) .\r: r r~ •..>1 a fof:f H1 ,it;() ,_~- 507 

\',:} .. , !:" ;.) !:•·:·1 ,],, l'"lhhll,ii(l /.,~r it.o !:1 " J ~.i ..• n- -- ](:•; 

i') . '''"'' :,u .,r '''11 ict~ll.ur .,1 /;,.,,,, - ,, .r,],. 

Tanto o volume como o valor da produção agrícola, 
em 1982/83, serão substancialmente menores que os ob
tidos no ano anterior. Os preços dos produtos agrícolas 
crescerão menos que os preços pagos pelos ínsumos usa
dos pelo setor. A renda real da agricultura deverá ser 
50% menor, atingindo o menor nfvel das últimas du_a_s 
d~adas. Cerca de metade desta acentuada queda pode 
ser atribuída à seca atual. 

A demanda por exportações agrícolas permanece fra
ca devido o baixo nível das atividades econômicas, Ova
lor e o volume das exportações agrícolas, em 1982/83, 
serão menores que os níveis obtidos em 1981/8-2. 

Os efeitos da recessão mundial e da seca atual, sobre 
os estoques de grãos, o rebanho bovino, o uso de insu
mos agrícolas e as exportações afetarão o desempenho 
económico do setor agrícola além de 1982/83. .. 

A produção agrícola, em 1982/83, deverá sofrer re
dução de 28% com o rc::sultado da fraca colheita de grão. 
Estima-se que a produção pecuária será reduzida em 1%, 
mas sofrerá efeitoS maiS significatiVos nos próximos 
anos, como decorrência da seca atual. 

A produção total da agropecuária, em 1982/83, deve
rá ser reduzida em 17%, cerca de 14% abaixo da média 
dos últimos cinco anos. 

A safra de trigo de 1982/83 é estimada com uma re-
- dução de 45%, ou seja, 40% abaixo da média das últimas 

cinco safras. A 'produção de carne, deverá aumentar em 
1% em decorrência do aumento do abate forçado pela se
ca, forçando a inversão da tendência de queda dos últi
mos anos. Tanto a produção da lã quanto a de leite deve
rão·também apreser;ttar reduções ainda que pequenas. 

O valor bruto da produção agrícola, em 1982/83, de-
- verá ser 11% menor e a elevação dos preços dos produtos 

agrícolas, estimada em 5%, será mais do que co.mpC::ilsã
da pela queda de 17% na produção. Os preços dos insu
mos agrícolas deverão aumentar II% e os custos agríco
las tenderão a aumentar 7% apesar da- queda das taxas de 
juros. · 

A relação de troca, na agricultura australiana, em 
1982/83, deverá ser 5% pior do que a que prevalecem 
1981/82, seguindo a tendência de queda dos últimos 
anos. 
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Temos então, Sr. Presidente, até aquí os fundamentos, 
as razões, que levar~m o Diretor Geral do Setor de Agri
cultura e Alimentação da ONU, Ednard SaoUma, adver
tir, na Publicação ~·Agricultura Horizonte 2000'', patro
cinada por aquela organização, quando diz; 

_"No ano 2000, uma população Mundial de mais de 6 
bilhões necessitará de uma produção agrícola de_SO a 60 
% maior do que em 1980. Será duplicada a demanda de 
produtos alimentícios e agrícolas nos paíseS ·em desen~ 
volvimento. Será essencial tomar, nos próximos anos, 
tn:uítas das decisões que determinarão a situação ali
mentícia mundial em 1990, e inclusive para o ano 2000." 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, a introdução e conclu
sões da mencionada publicação, cujos dados e infor

. mações nelas contidas, pennitirão aos Srs. Senadores 
uma visão ampla do quadro mundial da escassez de ati .. 
mentos. Encaminho à Taquigrafia, para melhor análise 
atravê_s d-~- páginas do Diário do Congresso, por ser um 
trabalho alentado, mas, por ser em versão espanhol, e 
não tendo eu facilidades com esse vernáculo, bem sei que 
tOmaria muito tempo dos Srs. Senadores, na tentativa de 
interpretá-lo. 

Mas, Sr. Presidente, voltemos a nossa atenção para ai
gUinaS das nossas muitas dificuldade$ internas. Vejamos· 
o quanto temos descuidado, não só para com a nossa nu-

·.triç'ã:-0-física, maS até mesmo para com as nossas idéias de 
fraternidade e democracia. 

Como ima&inamos, ~r. Presidente, que chegaremos ao 
Regime Democrático que tanto pregamos e ansiamos, 
e11tre nós, com os Silos e Armazéns vazios, com a fome 
campeando vergonhosamente, neste imenso e rico Terri~ 
tório, qUe, se parafraseando a EMBRAPA, até mesmo 
coiripleln.Cntafldã; aquele seu slogan de "pés no chão e 
mã:os na terra, eu teria ali incluido, se me fosse dado, se 
me Tosse pernlitido, que pés no chão e mãos na terra é 
pouco; precisaria pês e mãos na terra .. e juízo na cabeça. 
Af sim esse Brasil terá, porque já tem "Pés no chão e 
·mãos na terra" e, incluindo ali Juízo na cabeça, este nOS· 
So Brasil porque jã tem, todas as condições para ser a 
"CANAÃ - A lerra Prometida. 

Chegaremos lá, Sr. Presidente, não tenho dúvidas, 
desde que tenhamos nos nossos governantes, em todos 
os 3 Poderes, muitos "Moisés" com a energia e a bravura 
moral do primeiiO e maior dos profetas para nos guiar, 
que tenhamos mais líderes na acepção da palavra, líderes 
que arrostem as transitórias impopularidades, que não 
andem a reboque da opinião pública e não cortejam· na . 

Que sejamo__s Legisladores, Governantes e Judiciado
res capazes de atuar na Vanguarda, não dos desejos mui
tas vezes legítimos dos nossos liderados, não das suas as
pirações de conforto e de lazer perfeitamente defensá
veis. Mas, única e exclusivamente, antes e sobretudo é 
bom que se enfatize, antes e sobretudo, com exemplos 
edificantês~ realizando aquilo que realmente consulta, 
atende o interesse de toda a comunidade Nacional. 

Não será permitindo que as nossas poucas poupanças 
interilaS-sejani-orientadas para o consumismo desenfrea
do que iremos atravessar o deserto .. escaldante" da fome 
que nos separa da sonhada terra de que emana o "maná 
e o mel", 

Vejamos, Sr. Presidente, se um povo que, vale repetir, 
não pode comprar bicicletas pode c_ontinuar sendo indu
zido e levado a c_omprar automóveis. 

Aqui estão as nossas estatísticas de automóveis e· te}~ 
.visores. Vejamos a nossa orgia de gastos com estes itens. 

Esse quadro, Sr. Presidente, retrata autos de passei~ e 
televisores, em relação à população urbana e rural do 
Brsil em 1882: 
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i\UTOSDE PASSEIO E TELEVISORES EM RELAÇÃO 
ÃS POPULAÇÕES URBANA E RURAL 

1982 

População estimada 1983: 

Pop. rural 
41.085.144 

Cavam quase o dobro de TV a cores em relação aos apa
relhos em preto e branco. 

Mas vejamos, ainda, como os outros povos de países 
que desfrutam situações econornico-financeira, bem me-
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lhor ou até mesmo incomparavelmente melhor do que a 
nossa, em relação ao item automóvel. 

Aqui, estâ, Sr. Presidente: 

Geral 
126.806.000 

Pop. urbana 
"85. 720.856 -

FROTA MUNDIAL DE AUTOMÚVEIS 

Automóveis 
12.396.852 
1 p/10,20 

Televisores: 
22.642.846 
1 p/5,6 

Fabric.: 

Automóveis 
11.596.387 
I p/7,40 

18.827.526 
I p/4,5 

800.465 
1 p/51,3 

3:815.320 
I p/10,7 

1980 ....•... - ........... ·-· .••.••.. ·-- 14.518.877 
1980............. •• .. . • • . • .. .. ... . .. 3.253.495 

1981 .......... ···----. ---~-- ····- 2.517.290 
1982 ...................... ---------~ -2.353.184 

Total geral •.••••••••.•••••• , • • • • . • • • • 22.642.846 

Vale observar que, com o surgimento dos televisores à 
core:;. os que possuíam o TV preto e branco foram 
adquirindo~os com os que passa-ram a ter 2 aparelhos em 
casa; outros se permitem o luxo de possuir apare_lhos de 
TV para o uso comum, nas salas e os privativo-s-nOs 
quartos. 0-lBGE levanta,- nas suas estatísticas,.•'"Do
micnios coni televisão", não indagando quantas existem 
no domícilio e, por por esta razão~ temos que concluir 
que., na área urbana, os números de aparelhos de TV 
bem maiores que os recenseados. 

E, ne{>te ponto, Sr. Presidente, eu gostaria de elucidar 
melhor esse quadro. Visto qUe ·o lBúE, ao fazer o leVan
tamentO, e só obtive esses dados, exigisse domicflios com 
televisores. E nós sabemos de muitas casas, e possivel
mente até entre nós aqui, muitos que tinham televisor 
preto e branco compraram também o colorido e conser
vam os dois. E há casas que, por luxo, por comodismo, 
têm três, quatro aparelhos de televisão. Então, se fosse 
realmente um levantamento feito pelo ntímero de televi
sores, para tristeza e vergonha nossa. chegaríamos real
mente a um número bem mais doloroso do que este que 
estou retratando aqui, neste País, onde o povo não pode 
comprar comida.· 

Mais há o que se observar, Sr. Presidente! Esse aspec
to que acabo de ressaltar da substituição de televisores, 
mas há também que se verificar Que a tendência do nosso 
consumidor, mesmo usando poupanças externas, como é 
o caso do Brasil, já que nós não temos poupança sufi
ciente para custear o padrão de vida que queremos levar, 
nós verificamos que:~ EXã.ffiinando-se O volume de TV s 
fabricados nos últimos três anos, vamos ver .o quanto te
mos sofisticado, refinado mesmo, os nossos hábitos de 
conforto. Aqui está: 

1980 

1981 

Preto/branco 
1.694.554 

Preto/branco 
1.304.119 

1982 
Preto/branco 
840.033 

TV Cores 
1.558.941 

TV Cores 
1.213.172 

TV Cores 
1.513.151 

Como se vê; em 1980 e 1981 ainda fabricavam um 
pouco a mais de televisores preto e bi-anco do que a co
res, embora já de maneira decreScente, contudo em 1982, 
como que para debochar da crise e, naturalmente, por 
exigência dos .. coita,dinhos" dos consumidores já fabri-

Países 
BRASIL 
Renda per capita 
Auto p/hab 
População 

CHILE 
Renda per capita 
Auto pfhab 

- - População 

MIDuCO 
Renda per capita 
Auto pjhab 
População 

BOL!VIA 
Renda per caplta 
Auto pjhab 
População 

GRÉCIA 
Renda per caplta 
Autopjhab 
População 

ARGENTINA 
Renda per capita 
Auto pfhab 
População 

ESPANHA 
Renda per capita 
Auto p(hab 
População 

IRLANDA 
Renda per caplta 
Auto pfhab 
População 

ITÁLIA 
Renda per capita 
Auto p/hab 
População 

FRANÇA 
Renda per capita 
Auto pjhab 
População 

ALEMANHA FEDERAL 
Renda per capita 
Auto p/hab 
População 

BÉLGICA 
Renda per capita 
Auto pfhab 
População 

HOLANDA 
Renda per capita 
Auto p(hab 
População 

1978 

US$ 1.523 
13,76 

116.393.000 

uss 712 
32,6 

10.957.000 

US$ 1244 

US$ 477 

uss 3.209 
12,5 

9.300.000 

uss 1.388 
9,2 

26.729.000 

US$ 3.265 
5;7 

37.109.000 

US$ 2.711 
5,2 

3.311.000 

uss 4.212 
3,3 

56.830.000 

uss 7.908 
3,0 

53.583.000 

US$ 9.278 
2,8 

61.100.000 

US$ 9.025 
3,2 

9.842.000 

3,4 
13.986.000 

1979 

u.ss 1.570 

118.000.000 

US$1.520 
28,2 

10.918.000 

uss 1.540 

uss 561 
304,0 
5.425.000 

11,2 
9.400.000 

uss 1.990 

26.729.000 

5,3 
37.551.000 

4,9 
3.368.000 

3,3 
56.999.000 

2,9 
53.583.000 

2,7 
61.499.000 

3,2 -

9.855.000 

3,2 
14.091.000 

1980 

uss 1.652 
11,06 

119.070.000 

uss 1.612 
24,5 

11.104.000 

uss 1.868 
16,7 

67.405.700 

uss 569 

11,0 
9.700.000 

uss 1.942 

27.064.000 

4,9 
.17.430.000 

4,6 
3.401.000 

3,3 
57.100.000 

2,8 
53.838.000 

2,6 
61.658.000 

3,1 
9.863.000 

3,1 
14.200.000 

1981 

US$ !.555 
10,60 

122.162.000 

US$ 1.688 
22,4 

11.294.000 

uss 1.963 

uss 550 

10,6 
9.700.000 

uss 1.783 

4,8 
37.482.000 

4,4 
3.440.000 

3,2 
58.000.000 

2,7 
54.000.000 

2,6 
61.713.000 

3,1 
14.285.000 
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EEUU 
Renda per capita 
Auto p/hab 
População 

HUNGRIA 
Renda per capita 
Auto pfhab 
População 

BULGÁRIA 
Renda per capita 
Auto pjhab 
População 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

1978 

uss 8.612 

13,0 
10.688.000 

13,4 
8.846.000 

1979 

us$ 8.773 

11,5 
10.710.000 

1980 

uss 9.480 

10,6 
10.713.000 

1981 

uss 10.491 

. 9,7 
10.711.000 

Setembro de 1983 

THECOSLOVÃQUIA 
Renda per capita 
Auto pfhab 
População 

IUGUSLÁVIA 
Renda per capita 
Auto pfhab 

POLÜNIA 
Renda per capita 
Auto P/ hab 
População 

Na realidade, Sr. Presidente, sem dúvida alguma, sa
bemos que esse povo tem uma renda per caplta bem su
perior a nossa. 

Como conseqüência- especialmente da nossa fraqueza 
como governantes, ou melhor dizendo, como cortesãos 
das chamadas pressões sociais, como país e mães que, 
não querendo ouvir o çhoro e as_ birras dos filhos, dão
lhes dinheiro para irem para a rua, para comprar bom
bons ou tomar sorvetes, fomos orientando o nossQ mais 

8,3 7,7 
15.184.000 15.280~000 

Us$ 2.212 
11,3 11,8 

19,1 16,7 15,0 13,7 
35.414.000 35.735.000 35.735.000 36.062.000 

que estatizado sistema financeiro para apoiar -o consu
mo, o sonhado status mais que idiota do ver ou ir «no 
meu--earro", mesmo com o estômago vazio. 

Com a crise do petróleo cheguei a pensar, na época, 
devo confessar, no íntimo pensei que ·chagara a hora da 
vingança do nosso lavrador, do rurícola do qual toma
mos todas as rendas para montar e funcionar as fábricas 
de automóveis, e que depois continuamos a despojá-los 

_ ~r a que ó homem da cidade "comprasse o seu carro". 

PETRÓLE:O l?ROCESS.'\00 SEGUNDO ~ OR!GE'·: 

1977 1978 1979 ~!:180 

Imaginei que haveria uma freada "nas 4 rodas" do 
carro importador,_mas qual o que, deu-se um "jeitiilho'', 
enquanto todos os países, especialmente os mais civiliza
dos e com rendas reais muitas vezes superiores ã nossa. 
p~ssaram _a andar de bicicleta, enfim, economizar pe
tróleo a q_ualquer custo, nós, não querendo ouvir os gri
tos das "crianças" fomos tomando dinheiro emprestado 
e comprando petróleo. _ _ 
. O resultado, Sr. Presidente, do "nosso esforço de gUer
ra '' aqu.i ~tá. 

196:1,__~ -
IHPORTADO M3 46.-493.987 52.779.528 55.503.602 SZ.9S0.048 ~9.940.&38 

NACIONAL M3 9. 227.359 9.295.540 9.113. 211 10.206.187 10.963.249 
55.721.345 62.075.068 64.616.813 63.l56.23_5 60.903 .• 887 

ço;::.:..:-:_~:~!~E:~'E.;.L..r~~~t:rP~.l'~·.:.::::: 

c-,·:s·::e-:-:·:;.:, IOC~ L!':'1=;o;; l'!<(i :~!:;) l'''"' 1~·~ 1 ~ 7 ., 1 ~·~s 

"""C;.;:;;;: A.VI/I.Ç,;;o- lS9.<lZ:8 1!4.56:3 103.109 137 .\,1'i 1 :!i .-~.:s_ lOL,;<if , 
c;,f.ot.nlA A.U'rO~·:OTI\'/1. • /1. 8.052 • .:!89 El.4n.4SO 9.340.480 lLOlf>.l34 13.873.)7'} 14. 3S4., .,~_a 

' ' c,\,•1L.U:ll. I'.UTO'IOTI'/1\ •!! 1&6.'1)7 25~. 588 J~LJGe 912.4_74 4~a.s~~ "'·"'l----' 6S8.8Sl 622,727 1>13. 584 70LHl 641.1H 6J2.'J24 t'~'tP"Jf.!::<:r: 

C'"·!!IU~'l'1VEL DE Jl\'l'O 567.161 684.440 775.395 l.210. 547 l-412.'359 l.S2J-.642 

O::.:o OIES!:L. s.su.oH 5,9)l.BG2 6.SlS.4BS 9.461.670 1c. ~.a,;. n~ ll.6CB.69S 

e:.~, L!:!I!<IFICl\':"IT. 3!13.112 382,054 437. sq~ GC),LJ~O &79. 3L'L~ <',8~ .6'17 

~:.r.:: stcm,L lHO U83 '" 2,051 26~(, 211~'1 

õ:..r:o co~::wstlVEL (Til) 7 ,20'3.787 7.836.474 7,632.855 11.149.318 u.en.9n u.oos.as9 

~·M>Os--r:~ 'tO:O:t:L 

;.;;;1\t.r:> 5~3.392 609,359 687.047 853.<)20 ~62. 277 845,510 

"'' LIQUl:FEITO 1.049.406 1.133.965 l.;H6.246 l • 51 q • ~:l5 1.72S.l>3 1.804 .S29 

r.>;,XA.<; 2l.5H 2l.d94 n.qSI ~2. 852 JL2n 3~ • 665 

l'o\!\..',Fi"~ll. 25.873 26.429 2>.612 24.917 73.f!.; 44~451 i 
SrJL\'t:I'J'tS 158.642 157' l43 lq6, 712 335.723 )35.?<1) H2.840 
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cn::sc~:o ~u .1977 1978 

Chi:Noi~:;, !.'.'IA.Çi:.O 90.40J lO~. ~00 

<iM:C>f, t~iA Atr.Ç! 
13.976.082 ~-~')T!\'!1 l5.JOO,OJO 

r:,\Zc>t.l::;\ AUTQ 
:7;r:., 

127,196" 146. 31>7 

r;-::Z:r<OZ!:::r. u.cn. '723.173 752,787 

::' ::w:.~':'!·,;::x; 
1.-499. ~82 l.53l.OJS rM<r, J.,~o 

tll!""l':t. .. , 14. J~G.G99 15.704,507 

:.''W(''lo,'.","':'f.S 7oG. aso 777.763 

~·:c. l:.\L 8054 6037 

~:.r." C~tiSTl 
·.·!:L -

l2.952.000 14.527._8~8 

;,~r;.:;:ortoncl) 9H,442 

r:,::.Ll·'C!:F. 2.082.961 2.295. 734 

C:>.\X.:S 46.162 ~9.804 

I",\,·rt:~A 56,176 45.549 

s~-..·.M.::~ -::::"!' fiC6Ç4 406,414 

C:X!QL:::A AUTOM, 

·c· 

Com a iristalação da crise em 1973, a partir daí, como 
no ~aís dos paradoxos, passamos a consumir mais, na 
mediCia em que se elevava os preços, isto atê 1980 quan
do começou-se a observar um pequeno declínio nas im
portações mas, mesmo assirri~ cc:mtinuamos irriportando 
e consumindo mais do que imPortávamos e consumía
mos em 1974, ou seja, um anO depõis da crise valendo 
ressaltar o aumento da produção interna, o qual aumen-

1979 - Consumo 
m' 

Gasolina A viaçãO 
Gasolina MoiOmotiva A 
Gasolina Motomotiva B 
Querosene e Luminan(e 
Querosene Jacto 
Diesel 
LUbrificantes 
Lubrificantes Signal· 
Óleo Combustível 

Asfalto tonel 
Gas liquefeito tonel 
Graxas tonel 
Parafma tonel 
Solventes tonel 

Total geral 
Combustíveis 
LubrifiCantes 
Asfalto, Gás e outros 

Como se vê, mais Lima vCZ, nós, como governantes, 
para cortejar a nossa gente, aqui vale repetir a figura dos · 
pais omissos e egoístas que, preocupados em não se 
aborrecerem, evitam ouvir o choro dos filhos e atendem
lhes os caprichos ou então, -mais- do que isso, os suborna
ram com outros agrados, e atende-lhes no que reclamam 
por mais absurdo e prejudicial que seja o pretendido. 

Em conseqüência, de 1974 para 1979, tiVemos um con
sumo global de combustível e lubrificantes aumentado 
em 24,72%, e de derivados, nO mesmo pérfodo; um au
mento de consumo na ordem 25,34%, totalizando um au
mento global de consumo em 24,77%. 

Vejamos o quadro, a seguir, que retratã-o Volume de 
petróleo processado e a origem, comparando-se 1979/77 
e 1981/77, respectivamente: 

1979 1960 1?81 

107,814 95.564 n.1s~ 

15.531.571 4.69),107 3 • .(76.791 

~08.534 6.576 J,S<'IS 

IHS.637 643.04:! 592.606 

1. 69'L 771 1.(.27,,,68 l.90(l.582 

16.982,359 18.200,006 l7.815.605 

927.9{)9 812,020 75s.J;.s 

3.515 

14,908,001 14.220,250 ll.4ll.344 

1.30"2.360 l.Jl~ .-794 

2.SJ.6 • .69.4 2. 677.940 2.878.027 

112.804 

78.745 

423.933 

8.990.949 8,609.0H 

tou na ordem de 20%, somente, no período de 1977 a 
1981. Vejamos ãté onde tem ido as nossasestravagancias 
nesta área do consumismo. 

Aqui_ está um quadro indicando, Sr. Presidente, todos 
os itens de petróleo consumido no Brasil, como, tam
bêm, de resto, nessa série, também retfatando os de~iva
dos: 

Corisumo Variação 
1974 

IOT.8f4 121.445 12,64%(:--) 
15.537.571 13.873.379 12,00%(+) 

108.534 448.864 3!3,56%(-) 
815.637 64l.l24 27,22%(+) 

1.53!.035 !.4!2.559 8,38%(+) 
15.704.507 10.386.789 51,20%(+) 

777.763 ~ 619.300 ~ 14,50%(+) 
6.037 2.686 124,75%(+) 

14.527.848 IJ.813.933 23,00%(+) 
49.116.746 39.380.073 24,72% (+) 

974.442 862277 13,00%(+) 
2.295.734 !.725.333 33,06% (+) 

59.804 34.283 74,44% (+) 
45.594 73.614 61,45%(-) 

423.933 335.883 26,21%(+) 
3.799.507 ~ 3.03!.390 - 25,34%(-i) 

19Z9 
~~ 

1974 

49.116.746 39.380.073 
3.799.507 3.031390 

52.916.253 42.41!.463 24,77%(+) 

Então, temos o seguinte: 

PETRÓLEO PROCESSADO SEGUNDO A ORIGEM 

Importado 
N-acional 

I~ portado 
Nacional 

1979-M' 
55.503.602 

9.113.2ll 
64.613.813 

i981-M' 
49.940.638 
10.963.249 
60.903.887 

1977-M' 
46.493.987 

9.227.359 
55.721345 

1977 
46.493.987 
9.227.359 

55.721.345 

-Variaçio 
19,38%(+) 

1,25%(+) 
15,96%(+) 

Variação 
7,41%(+) 

18,81%(+) 
9,30%(+)-
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Mas apesar disso, Sr. Presidente, o aumento global, 
ai!_'!da, cOipparando-se_esse quadriênio, o incremento foi 
na ordem de __ {jilase 30%. 

_Um outro aspecto q_ue pode ser comparado e talves re
tratado melhor a "Seriedade'' com ,que conduzimos o 
problema do petróleo é a comparação entre o volume 
processado, em 1981, com o consumo que tínhamos em 
1974, ou seja - é bom que se lembre- um ano após a 
instalação da crise; tempo" sUfiCiente para-que se tonlasse 
as m~didas cautelares. 

E aqui estão os números: 

M'-1981 
P~tróleo Processado 

60.903.887 M' 

M' 
Consumo 1974 
42.411.463 M' 

Varlaçio 
43,60% 

Evidentemente, Sr. Presidenie, nos números acima 
nãO estão computados o álcool produzidos n~ p6ríodo 
como, também, as substituições de outros combustiveis 

- que conseguimos introduzir na ãrea de consumo no 
período examinado, às custas, muitas vezes, de subsídios 
gravosos aos bolsos do contribuinte. Mas, de qualquer 
forma retrata o nosso nível de "preo_cupação'' com o 
problema. 

E ~Udo isto, Sr. -PrC:Sidente, como se vê, não foi para 
atender o incremento da economia em recessão, ou mes
mo para atender o aumento populacional, foi em reali
dade para atender o "status" do automóvel próprio, dos 
milionários que temos s·ídO naturalmente às custas de 
dólares tomados emprestados. 

Mas, por outro lado, como líderes, como governantes, 
(como pais da Pátria) temoS, Dos poupado de ouvir o 
choro dos nossos filf!gs._ no caso dos nossos representa
dos. 

Temos, então, Sr. Presidente, de 1979 para 1977 uma 
queda de processamento no petróleo nacional na ordem 
1.25%, queda de prodü-ção que, salvo engano, foi resul
tãhte do acidente no campo de Garotipa. 

Por outro lado, verificamos um Processamento a 
maior, 19,38%--nO-úriportá:do-ó que-Ió8icamente signifi
cou maior importação na mesma ordem de grandeza, 

Ein 1981 comparando-se com 1977, constatamos uma 
queda 7,41% no importado e um aumento de processa
mento de 18,81% no nacional, o que corresponde ao 
aprecíâvel aumento na Produção interna e uma redução 
no índice de importação, mas na realidade, ainda imp_or
tanios 7,41% a mais em 1981, do que em 1977, totalizan
do a necessidade de processar 9,30% a mais para atender 
o consumo. 

~·Mâs, tudo _bem, vam~S _dar um ·~eitinflç'~ _tem UJIS 

camaradas por aí, dizfiünos nÓs em 1974, que se dizem 
invf:ntores-pê'scjuisadores, e há 40 ou 50 anos esses esqui
sitos cidadãos vêm falando em álcool-motor; na hora em 
que a gente tiver tempo a gente olha esse negócio de ál
cool;" 

_Passaram os -meseS, os anos, novas crises de abasteci
mento de petróleo, enfim, quando o tal "jeitinho", que 
vivíamos imaginando, não aguentou mais, iniciamos, 
com todos os novelescos altoS e baixos, o PROÁL
CQ_OL, cujas respostas, apesar do continuado cresci-

-mento na importação de Petróleio, já se faz saliente nas 
estatísticas de gasolina automotivas, que aqui estão re
tratadas. 

Ao lado do PROÁLCQOL, como solução_ para dimi
nuir os gastos com dólàres emprestados, incentivamos, 
inicialmente, e o que era correto a adaptação dos carros 
em uso para o novo combustível, para logo em seguida 
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''pressurosos", como sempre somos, e antevendo ruidQs, 
protestos e ch_oros das "crianças", que poderiam até per
turbar e impedir que pudéssemos assistir a nossa nOvela 
predileta na nova TV a cores, que todo mundo passou a 

,1té 
r::•J TOI'.'Il. 1.973 1.974 

.\:Jt?s "' PJsscio 9,08-L462 2.6-19.976 739.110 

OJ;~f"d_:lis Lc\'CS 1.737.79! ..\15.761 73.463 

'.r.:tos f::~b. Estr:L'l,S. 176.665 117.956 21.192 

··-to5 .t::'t:. id.cntíf; 207.545 62 .5n 12.793 

_I 
·: r:•r.\L lll.206.-I6S 

i'ra."':.~~- co1cti\'os 1..\0.995 46.145 7.147 

:r::r:.s;:. Qrgas_ 1.0~9.39Z 390.007 68.770 

T~,ll'.\L 112.396.352 

E abrindo, um parênteses, St. Presidente- mas de 
certa forma o assunto ê o mesmo- por falar em pesqui.:. 
sas, lembrei-me de que há três dias, uns camaradas da
queles "esquisitos", que falavam do tal áJçool-motor _no 
anonimato, sem que ninguéin falasse ou publicasse na 
nossa imprensa o nome de nenhum deles, colocaram, de
pois de muitos anos de luta, de escassez e de dificuldades, 
em frente ao Palácio do Planalto, tratares e máquinas 
agrícolas de grande porte, movidos a álcool. Mas isso 
por ouvir dizer, turbinados, no caso, com a mais avança
da tecnologia, essas supermâquinas, até com tração naS 4 
rodas~ e assim por diante. 

O ciliiOSõ, -sr. Presidente, é qlie, não tivessem quedes
crever a presença do Presidente Figueiredo e não tiVesse 
Sua Excelência, naturalmente, de propósito, na hora das 
fotos ficado frente aos menCiõnados tratC:úes, e ainda, em 
conseqüência disso não- aparecesse um trator na foto 
com o Presidente da República, por certo nem o t;Qmeti· 
tário demorando-se mais no dos tratares", a referiram-se 
à visita presidencial aos stands ali montados. Para Regis
tro junto o recorte ao jornal em questão, assinalado esse 
enorme comentáriO _d_a imprensa sobre essas máquinas: 

ÁlCOOL DÁ CERTO, 
DIZ FIGUEIREDO 

"Não foram poucas as pessoas qu-e disSeram que 
o PROÃLCOOL nio ia funcionar. Al_gUns até afir
mavam que o programa era uma lo_ucura. Hoje, -o 
PROÁLCÚOL esi:á consolidado e é uma reaHda
de." 

O desabafo foi feiito onte-m pelO presidente João 
Figueiredo, no Palácio do Planalto, aos presidentes 
da Associação NacionaLdos fabric-a_ntes de Veículos 
Automotores (ANFAVEA), André Beer, e da Co· 
persucar, José Luiz Zillo, ao participar da cerimônia 
comemorativa da produção do milionésimo veículo 
a álcool, segundo relato dos dois-empresáríos. 

ter, passamos a tributar com o Imposto de Renda- Sr. 
Presidente, Renda? - os agropecuaristas para custear 
com todor;; os favores fiscais e creditícios a pesquisa, a 
produção e a comercializaçãÓ de carros a ãlcoOL 

j~ .!:§ FABiuG\(;;'0 -
1.975 1.976 1.977 1.978 1.97~ 

E temos a seguir, aqui, um outro quadro, Sr. Presiden
te, para me~lhor esclarecimento dos Srs. Senadores, que 
retrata a Frota Nacional de Veículos, por anos de fabri
cação: 

(,.(.' ::_., 

-

1.9~0 

.------------- ---- ~~-.t-1·· 
710.920 800.2-10 749.SOO 8i7 .510 S-16.4% 

73.141 76.561 48.31>8 50.;)71 199.:;81 

9.721 5.997 6.093 8.407 1.370 

10.602 12.099 16.355 20.[H3 25.320 

8.488 11.036 12.244 ll.SD7 10.336 

72.398 75.339 88.03_4 31.563 76.194 

Após a solenidade, realizada no Salão Leste, com 
discursos de Zillo, de Beer e do ministro da Indús
tria e do Comércio, Camilo Penna, e à presença dos 
rninistr9s das Minas e Energia, César Cais, dos 
Transportes, Cloraldino severo, e de mais de 40 em
presários, o Presidente da República desceu a ram
pa do Palácio e percorreu uma .exposição de cerca 
de 50 veículos a_~lcool, montada na praça dos Três 
Poderes em frente ao Planalto. 

Bem-humorado, Figueiredo visitou os_ .. stands" 
de cada uma das montadoras, demorando-se mais 
no dos tratares, no da Mercedes Benz e no da 
Volkswagem, ouvindo atentamente explicações 
sobre o funcionamento e o consUmo dos veículos. 

O Ministro Camilo Penna, por sua vez, infor
mou, no seu pronunciamento, que a safra de álcool 
para 1983/84, prevista em 7,6 bilhões de litros, per
mitirá uma economia de cem mil barris diários de 
petróleo, aqui equivalentes a uma redução de gastos 
com divisas da _ordem _de USS 1,5 bilhão anuais e 
contribuindo, ainda, para liberar uma parcela signi
ficativa de petróleo para o aumento da produção de 
óleo Diesel. 

Em apenas quatro anos, o êxito 

José Lago 
André Beer, presidente da ANFA VEA, acentuou 

que "esse milhão de automóveis e veículos de trans
portes leves, representa urti.a economia de divisas 
Correspondente aos 3,3 bilhões de litros de gasolina 
que deixaram de ser cons_umidos no País mensal
mente". Beer estima que a economia em dólares "te
nha _sido de cerca de 1,5 bil~ão por_ ~mo, algo ~uito 
importante "num ma'mento de dÓlares es_c;asso,s". __ 

O Ministro Camilo Pennã., como um dos gestores 
do PROÁLCOQ_L, salientou o "gr~nde esfoiçÕ Ini.: 

-ciáâo há quatro ano~ no dia 19 de setenlbro de 

729.33!) -i~-1.1.',; I 
I 
~--~-

316.7~1 .::t•O.:..::- I .:~~' ... -) 

I 

no ~-
25.911 

I 

~-·-

s.t-9o 11. ~:,.,1 13 ··-

65.6:'0 ;:~ . .:: :.: 

1979, e expressivos os resultados atingidos pelo pro
grama. Segundo Penna, "a produção nacional de 
álcool hidratado saltou de 2,5 bilhões de litros safra 
para mais âe 7,6 bilhões na safra atual. Essa pro
dução - prosseguiu o miriistro - ê téalizada por 
empresas brasileiras, envolvendo mais de 400 mil 
trabalhadores e empregando equipamentOs fabrica
dos no País, por um parque industrial altamente 
competitivo a níveis internacionais". 

Há quatro anos, quando da assinatura do primei
ro protocolo entre o Governo e a inQ._!istria aut!)mo
bi!Ística, uma caravana representando todas as mar
cas nàcionais veio de São Paulo a Brasílj!l para de
monstrar a viabilidade dos motor:es alimentados ex
clusivamente a álcool. Na ocasião, o jornalista Wal
ter Beer dirígindo um Çorcelll, conseguiu, sem ul
trapassanl limite dos 60 quilómetros por hora, esta
belecer a' marca de 13,2 quilómetros rodados por li
tro de álcool. Agora adotando um: Esc;:ort L de três 
portas, o mesmo jornalista entregou ao Presidente 
Figueiredo um relatório de viagem em demonstran
do um consumo de 17,3 quilómetros por litro. S 
verdade que o Escort pesa perto de 200 quilos me
nos que o Corcel. 

OS PAIS 

André Beer, que recebeu na semana passada um 
prêmio conferido à ENFAVEA por ter o parque au
tomotivo sido o setor da economia nacional que 
mais exportá!.!-, considera "o álcool combustível a 
mais viável-aíternativa nacional para complementar 
os derívados de petróleo". Diz Beer que .. quanto 
mais álcool e veículos_a álcool o País possaprodu4 

zir, tanto menos serã necessário dispender em inoe
das fo-rtes)arâ adquirir petróleo, um produto cada 
vez m-enOS farto". 

-Márío G<irnei-o, presidente do Brasilinvest, tam
bém presente à solenidade, é considerado por mui4 
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tos um dos .. Pais" do PROÃLCOOL. E que Garne
ro presidia a ANFAVEA quando a indústria assu--
miu o compromisso de produzir, em um só ano, 650 
mil veículos para consumo exclusivo de álcool. 

Segundo Garnero, .. o Governo Figueiredo e o 
verdadeiro pai da criança, que até mereceu um prê
mio internacional, Conferido pela revista francesa 
VAutomobile, pe1a decisão com que buscou uma 
alternativa energética pa-ra enfrentar a crise mundial 
do petróleo". 

Se agora sobram •'pais" ao álcool como alterna
tiva energética, houve tempo em que o Programa 
andou perto da orfandade, quando os primeiros 
modelos de série ainda representavam proble~as 
para emfrentar a agressividade dO combustível vege
tal, principalmente às ligas leves dos carburado~es e_ 
bombas, e o CNP - Conselho Nacion~l do Pa~ 
tróleo - reduziu a diferença do preço dos 50%, para 
os atuais 60% em relação a gasolina. Nesse rriomen~ 
to foi impOrtante a decisão do Governo, de incenti
var a venda dos automóveis pela redução de lmpos~ 
tos e da Taxa Rodoviária -o nica; além do programa 
de financiamento aos motoristas de taxi, frisou Gar
nero. 

Hoje o álcool consolidado como combustível al~ 
ternativo e as vendas de carros a álcool jã represen
tam mais de 80% no mercado interno, havendO, ain~ 
da, pequena exportação para o Pafaguai e venda de 
unidades isoladas para países que, como a Aus~ 
trália, também estão .. de olho" no álcool, finalizou_ 
o empresário. 

Por outro lado, Sr, Presidente, não há realmente como 
condenar ninguém, nem mesmo os meios de comuni
cação de massa, isto porque todos somos culpados. Essa 
é a dolorosa verdade. 

A imprensa e o rádio de saudosa memória-:- não exis
tia, ainda a TV - idealista, preocupada -~m formar opi
nião, em educar e preservar, deteOder e até mesmo sedi
mentar a cultura, a exemplo nosso de governantes e po
vo, porque ela é povo também, foi sendo emp-urra~a e 
cedendo lugar à imprensa informativa, mercadista e con
sumista; e para fazer face aos seus constantes e crescentes 
encargos financeiros foi ficando cada vez mais interessei
ra no sentido pior, imediatista, e produzindo não mais 
aquilo quejã fez, no passado foi e cOntinuaserido dO seu 
dever; mas o que a sua clientela urbana, aliás, única com
pradora de espaços, exige, exige e recebe dos meios de 
comunicação de massa, recebe o erotismo, sensacionalis
mo, a exaltação do sexo livre - aí jâ sob o rótulo de 
Amor Livre - enftm como a esperança, corno todos nós 
que o mundo vai se acabar a qualquer instante, que ê 
chegado o Apocalipse. O homem, nós a gente urbana, 
não querendo ser chamados de quadrados, e já dizem 
por ai ... esta história, e escrevem até estOria de impreõsa 
idealista e cafona,,"Já era",,"não tã com nada". 

Nesse passo, Sr. Pi'esidente, façamos um teste entre 
nós SenadOres da República, quem de nós aqui, nesta 
Casa, neste Plenário, com todas as gigantescas responsa
bilidades de-Legisladores Miiores_do_Pais, com exceÇã'? 
de mim para fazer justiça porque pesquisei e tenho em 
mãos as respostas, mas quem de nós aqui, repito, saberá 
quem foi e o que fizeram erri favor do Brasil os persona-
gens, cujos nomes passo a ler. -

PESQUISAS AGROPECUÁRIAS 

Em reconhecimento ao trabalho de pesquisa no -Brasil, 
a EMBRAPA, instituiu o -Prêffiio Frederico de Menezes 
Veiga que é_ o Patrono das Pesquisas Agropecuátia no 
Brasil, cuja obra se destaca: 

- Esforço para criar novas variedades de cana mais 
produtiva, resistentes às pragas e doenças e melhoradap· 
tadas às diversas regiões de cultivo do País; 

-Centenas de_ trabalhos, que ditaram novos níve:~-~_de 
produtividade,: em difererttes regiões do. Pais, que abri
ram caminho para a ascensão __ do Brasil à condição atual 
de maior produtor mundial e grande exportador de açú
ear; 

- Desencadeador de verdadeira revolução na cultura 
·-da cana-de~açúcar. 

PREMIADOS PELA EMBRAPA 
em 1980: 
!-_Milton de Albuquerque- Engenheiro Agrôno-

mo _ _ ___ _ 
- -Pioneiro da pesquisa agropeCuãiüt no Norte desde 

1942; 
-Seus trabalhos permitiram a formação de uma 

grande coleção de variedades de mandioca e a seleçào de 
cultivares de alta produção, adaptadas ao trópico úmi~ 
do. 

2--- Ricardo José Guazzeli - Engenheiro Agrónomo 
-Desenvolveu trabalhos pioneiros com o cultivo do 

- feijão, que iiidicarain algumas variedades nacionais e ou~ 
tras_oriundas dos cruzamentos, as quais foram _ç:hamadas 
comQ.<'EEP", - atê hoje utilizada pelos produtores. 

3 ._Décio Luiz Gazzoni - Engenheiro Agrônomo 
___ -realiza pesquiza relacionadas com níveis econômi
cos de danos de insetos, seleção de inseticidas e doses 

_ÇQmpatíveis com o manejo de pragas da soja. 
em 1981: 
1 ::::.._José de Alencar Nunes Moreira - Engenheiro 

Agrônomo 
_ _ -Colaborou decisivamente na implantação do Cen

tro Nacional da Pesquisa de Algodão; 
-Trabalhos de pesquisa com algod~o no Nordeste 
2- Flâvio Augusto D'araújo Couto - Engenheiro 

Agrônomo 
-Desenvolveu pesquisas que buscam evitar a impor

tação de hortaliças e a transformação dos cerrados em 
_pólo produtor de alimentos e sementes de alta qualidade. 
~: 1-Adilson Dias Paschoal - Engenheiro Agrônomo 

-Trabalhos em questões ecológicas, com alto rigor 
cientiftco; 

_-Conhecido pelo trabalho "'Pragas - Praguicidas e 
a crise Ambiental-Problemas e Soluções". 

em 1982.: 
i_- Adilson Serrão - Engenheiro Agrônomo. 
- Comncentrou-se em Produção e Manejo de Pasta~ 

gens; 
-Tem atualmente 73 trabalhos publicados. 

-O 2- JosêR.enaldi Feitosa Brito- Médico Veterinário 
-_.=Descobridor da vacina contra rinite atrófica dos 
suínos. 
3- Fernando Bento Homem- Engenheiro Agrôno

mo 
--Atividades Pedagógicas; 
~Artigos e palestras sobre o aspecto eçonómico das 

_atividades ·agro pecuárias e suas implicações no desenvol
vimento do País 

em 1981: 
I -:- Aderaldo de Souza Silva - Engenheiro Agronô

no 
-Trabalhos sobre iécnic::i.s de irrigação não conven

cíõilais para uso do pec}Ueno produtor; 

-O sucesso destas técnicas Interessaram a UNESCO 
pãra aplicar em outros paises; 

__:_: __ ..=.::Encontrou solução para a doençõ:\, "Tristeza" nos 
--laranjais, lançando as bases para moderna citricultura. 

02- Sílvio Moreira - Engenheiro Agronómo. 
-- Dedíca:-se há mais de vinte anos, a criar novas e me~ 

Ihores vãriedades de feijão no Nordeste; 
_ :.::.-r_Jij_portante trabalhos à citricultura ajudando o País 
a ter hoje 2• citricultura e o maior exportáâor ae sucos 

_cítricos. 
- --Õ3- Romeu Afonso de Souz~ .l{ühl- Eng"' Agronô" 

mo 
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_-_Criador de variedades de soja, possibilitando esta 
cultura em todas as regiões do Brasil, originando acha
mada. "Soja dos Trópicos". 

Realmente, Sr, Presidente, não me surpreend~, não 
pelo número de Senadores presentes. Tivéssemos aqui os 

· 69, desgraçadamente, eu tenho certeza, estou convenci
do, n_inguém responderia, porque em realidade - repito 
- não me surpreende esse resultado. 

Esses homens, Sr. Presidente, cujos nomes acabo de 
mencionar, nunca tiveram seus nomes mencionados na 
imprensa, mas são 9s_p_esquisadores que revolucionaram 
i nossa agricultura, sao-os pesquisadores que adaptaram 
a soja a todos os climas em todãs as regiões do Brasil, 
são os pesquisadores qu~ multiplicaram os nossos índi
ces de produtividade na produção, na agropecuãria 
como um todo, e o principal deles é o que empresta o 
nome ao premio que o Presidente da República concede 
àqueles que se destacam na pesquisa agropecuâria. Este 
Pais que tem vergonha, mas que tem muito mais vergo
nha de confessar que é pobre, este Pais que envergonha~ 
do de ser taxado de_a~o_pecuarista meteu-se a ser indus
t~ial, a ser um País industrializado, porque é chique ser 
industrializado, mesmo passando fome. 

Mas na verdade, Sr: Presidente, este País está vendo 
boje serem assaltados supermercados e armazéns, não na 
zona do flagelo da seca, mas nas grandes metrópoles, 
porque não tem comída, este País assiste, já a esta altura, 
caminhões sendo assaltados nas estrada, porque a popu
lação faminta está tomando a comida dos caminhonei
ros. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite"me V. Ex• um apar
le'l 

O Sft -BENEDITÓ FERREIRA - Com todo o pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Luiz.Cavalcante- Na oportUnidade em que V. 
Ex• faz ajustiça de exaltar nomes de técnicos que desen
volveram a agricultura e a pecuãría nacionais, os grandes 
pesquisadores nacionais, me vêm por ilação à memória, 
palavras de Huxley que tenho de cor. Disse ele, certa vez:. 
~ mundo do futuro não ê de quem tiver a bomba ató
mica, mas de quem tiver alimentos para saciar a fome do 
mundo". Este é o papel que está reservado ao nosso Bra
sil: de ser a dispensa do Mund_o, se procedermos, daqui 
para frente de modo bem diferente do que temos proce
dido de trãs até a esta parte. Muito obrigado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu que agradeço a 
sua observação, nobre Senador Luiz Cavalcante, porque 
V. Ex•, como homem sério, que realmente engrandece 
esta Casa e envaidece os seus Pares, traz esclarecimentos 
ao- meu modesto discuros, com esta observação que é 
realmente laoidar. 

Nós que ~os preocupamos muito, nós que_ falamos 
tanto em estado de Direito, nos que badalamos tanto os 
direitos humanos, nos esquecemos de falar em Estado de 
Justiça, que creio seria o grande objetivo. Perguntaria a 
V. Ex_t .: há injustiça maior do que padecer com fome? Há 
injustiça maior do que preocupar-se com a energia moto
ra para veículos, para exibicionismo idiota, como temos 
feito? E preocuparmo~ nos pouco ou nada com a energia 
que o nosso corpo exige, que ê a alimentação.? Mas, nós 
temos que preocuparmos-nos com ã. energia atômica. 

Tenho certeza de se que eu tivesse mencionado aqui 
um cientista, um daqueles esquisitos que eu citava há 
pouco - dos quais _citei os nomes de muitos- se eu ti
vesse dado um César Lates tenho certeza de que todo 
mundo aqui sabia~ porque ele enveredou para a pesquisa 
da desgraça da Humanidade, da ameaça perene que pai
ra sobre nós. Então, o que é sensacionalismo, o que ê 
desgraça, realmente nós estamos informados, porque o 
nosso apetite, esse apetite inexplicável para o sensaciona-
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lismo, faz com que os nossos meios de comunicação, 
condicionados a esse nosso apetite, porque nós somos o 
seu mercado e os seus clientes, realmente divulguem e 
continuem divulgando aqueles que pesquisam a des
graça. 

Mas os que colocaram o Brasil na condição de maio_r 
produtor de açúcar no_ M__undo, como foi Frederico Me
nezes, que levou o Brasil a ser não só o maior produtor 
de açúcar, mas o maior exportador de açúcar do Mundo, 
esse nós não sabemos o nome, em que pese exigir-se, 
para que a EMBRAPA consiga esse prêmio, Um decreto 
do Presidente da República, tal a importância do mes
mo, a importância formal que se empresta a esse prêmio. 

Mas na realidade, nós, os pais da Pátria, os legislado
res, a não ser eu, que sou um privilegiado, porque tenho 
a relação na mão, porque pesquisei, eu tenho certeza, an
tecipei- a resposta atê na parte escrita do meu discurso, 
que ela se seria negativa, tivesse eu indagado, tivéssemos 
nós aqui institUído um teste neste instante, indagando o 
nome do infeliz, do desgraçadamente infeliz assaltante 
do trem pagador de Londres, eu tenho certeza de que 
não precisaria ausCultar a inteligência e a memória dos 
Srs. ilustrados Senadores. Eu tenho certeza que milhões 
de patrícios nos-sos,- até lá nos recantos do roeu esquecido 
Estado de Goiás, até lá nas roças, não sabem só o-nome, 
mas conhecem - e conhecem bem - a fisionomia do 
tristemente famoso indivíduo. 

O Sr. Almir Pinto -Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com muito pra
zer, Ex•. 

O Sr. Almir Pinto - Tenho ouvido com muita 
atenção o discurso que V. Ex• vem pronunciando nesta 
tarde-noite no Senado Federal. V. Ex~ rebuscou dado es
tatístico inter~san_te: sobr~ o problema da importação do 
energético maior que é o petróleo, a nossa produção que 
nos poucos vai nos dando um certo alento, chegando à
quela cifra de 1_8.1 no ano de 1981, se não me falha a me
mória. Depois, V. Ex• passou a mostrar o luxo de quem 
não pode ter luxo, a produção de_ televiso_res a_ cores e 
preto e branco e chega, quase ao final do seu discurso, a 
uma comparação que eu acho muito interessante e im
portante: Agriculturaflndústria. Eu perguntaria a V. 
Exf, primeiro, exatamente isso: V. Ex• teria algum dado, 
no momento, que pudesse nos dar, a respeito do que 
mais rendeu para a Nação nestes últimos anos, no atual 
Governo, se foi-a agricultura ou se foi a indústria? O que 
rendeu mais divisas para o País, nestes últimOs an-os~ se 
foi a agricultura ou se foi a ind(l:stria'? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ora, nobre Sena
dor Almir Pinto, esta sítuação é mais grave do ·que -v. 
Ex• coloca. A renda da agricultura veio decrescendo de 
tal modo nos últimos -33 anos, que, realmente, não fica 
bem para nós, homens do Governo, estar proclamando 
isso. Mas, o mal não é desse Governo, esse mal eu ressal
tava há poucos dias aqui, é uma desgraça que vem dos 
albores da República, dos primeiros moVimentoS da pré
República, como que a cobrar os demandas da antiga 
nobreza rural, mas receberam o principal, os juros e a 
correçào monetâria e continuam cobrando. E tanto é 
que, em 1950, a participação da agricultura na renda na
cional ainda era de 26%, hoje estã reduzida a ll %. A in
dústria que tinha uma participação; ·naqti.e1ci"épõca, de 
pouco mais de 24%, hoje está na faixa de 33%. Agora, o 
pior mesmo, o mais terrivel, é que nós como uma Nação 
de bacharéis, dos bacharéis desempregados, naturalmen
te, dos doutores que estão aí, guiando táxi, trabalhando 
como datilógrafos, mas o que importa é ser doutor, mes
mo passando fome, mesmo que frustrado, sem emprego, 
sem mercado de trabalho, mas doutores. Note-se que o 
setor de serviço, nessa estrutura mais que parasitante que 

nós montamos no Brasil, especialmente a partir do regi
me republicano, -chegamos- agora, eni 19-Si -Porque 
não consegui dados posteriores -ao espantoso número 
onde- V. 'EX~ Constatã a agricultura com a participaçãO de 
só II% na renda nacionaL A indústria que, em verdade, 
rlO períOdo de 33 anos, analisado por mim - e eu vou 
trazer esses dados em outra oportunidade:___ teve agrega
da ao seu setor um corolário enorme de fatores nº-vos de 
produção, novas tecnologias e muito capital, principal
mente o caplfãl estrangeiro, então, com todo esse agrega
do de fatores, era natural que a indústria tivesse uma 
participação hoje de lf3. mas, veja V. Ex•, eu fiz uma es
pécie de alongamento para fechar, o setor de serviço, este 
sim, realmente, me assusta, o setor que agrega aqueles 
que estão comprando fome e vendendo miséria, que é o 
chamado setor de serviço, é o setor onde se agrega o fi
nanceiro, o especulador, esse já está com 56% de partici
pação da chamada renda nacional. - E garanto a V. 
Ex•, eu não fiz ainda essa comparação, não s·ou_ econo

-mista. V. Ex' o sabe, mas, por ousadia, tenho dado al
guns passos para adquirir alguns rendimentos nessa ciên
cia que é anioral,dência essa que, sabe V. Ex\ para ela 
até o futto se justifica, desde que dê lucro. 

Mas, a verq.ade é que na ãrea da Ciên,cia Econôplica 
nós vamos encontrar que nas economias muito mais de
senvolvidas que a nossa, não Se chega a esses índices ab
surdos de um setor de serviço chegar a quase 2J3 em re
lação à renda bruta nacional. 

Então, vê V. Ex~ que a agricultura, neste PaíS, que, 
como eu disse, envergonhado de ser chamado de países
sencialmente agrícola preferiu passar fome, neste País 
onde o agricultor é realmente muito mal~r_atado, é muito 
comum a nós os mais velhos, verificar quando vai-se in
dentificar meu cidadão para tirar uma carteira de identi
dade ou então um preso, desses presos daquele tempo da 
chamada prisão correcional. 

O Sr. Almir Pinto- Para chegar à interpretação de V. 
Ex~, eu formulei aquela pergunta e já tenho o raciocínio 
de V. Ex•, foi exatamente isso: que nós estamos-num re
giine inflacionário tremendo, e o que senti"mOS é- exata
mente que a inflação ultimamente tem aumentado em 
face da pouca agricultura, essa é que é a grande verdade. 
Então, ultimamente, tem sido em razão mais da pouca 
cultura ou melhor da pouca produção das hortaliças. -
A ínflação subiu por isso, tomate, alface, feijão, a:rroz, 
por quê'! Porque, o grande problema, é como V. Ex• dis
se, enquanto a indústria vai buscar dinheiro de;: fo_ra para 

- crescer, também criando problema de divisa, a agricult~
ra rtão, nós poderemos buscá-la no território nacional. 
Não sei ne-m se· é precisO-tanto know-how, que não acre
dito, mas nós vemos que quando há uma queda na pro
dução de soja, quando hã uma queda na produção de ca-

----cau, qundo hã queda na produção da cana-de-açúc'!-r e 
tud_o_ mais, nós pioramos financeiramente. Isso é históri~ 
co, Haja vista o que está acontecendo agora com aquelas 
inundações do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e 
no Paraná, onde nós tivemos um prejuízo", talvez, de 2 bi
lhões de cruzeiros, dentro daquilo que poderia se consti· 
tuir numa riqueza a· mais ·neste ano difícil que passa a 
Nação. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mas, V. Ex' po
nha bilhões nisso, ponha bilhões nesses prejuízos verifi
cados naquela região. 

O Sr. Almir Pinto - Eu digo o que a ímprensa noti
ciou, e que falaram, parec:e-me, aqui no Senado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Só em Santa Cata
ríria o_ Prejuízo foi estimado na ordem de 50 bilhões de 
·c-ruzeiros, porque um milhão de tonela~a_s de grãos ... 

O Sr. Almir Pinto - Eu falei do problema da soja. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Sim, da soja. 
Mas, a Verdade;- senador Almir Pinto, é que hoje

ainda hoje acredito que ocorra isso no· interior, e talvez 
atá nas grandes cTdades- quando vai-se identificar um 
vagabundo, um malandro que não tem profissão nenhu
ma, e não tendo nada a declarar como profissão, eles 
põem lá, _lavrador, tal o nosso desapreço à agricultura e à 
pecuária que, quando se quer qualificar um malandro, 
um desocupado que não tem profissão nenhuma, colo
cam "lavrador", como se lavrador, realmente, fosse um 
bandid_o, fosse um patife. 

Mas, eu dizia que já tinha escrito por antecipação, 
porque sabia que nenhum de nós saberia quem seriam 
esses pesquisadores. 

Eu tenho aqui, por exemplo, mais um, e esse realmente 
nos fala muito de perto, é o Professor Willian José da Sil
va. Este _cidadão, no anonimato, após 11 anos de intensi
vas pesquisas do Departamento de Genética AgrícOla da 
UNlCAMP, desenvolveu o Milho Nutrimaiz, que apre
senta qualidades extraordinárias, ê o sucedâneo do trigo 
que os maias, que os incas, civilizações que viveram à 
base do milho, não puderam ou não conseguiram desen
volver esta variedade, porque não tinham, entre eles, um 
William José da Silva e nem os meios disponíveis que te
mos hoje. 

1 - Milho sem amido e que tem alto valor nutritivo 
para· o homem; 

2- Produz um carbo-hidratro solúvel em água, que é 
absorvido imediatamente pelo organismo humano - e 
sabe V. _Ex~ melhor do que eu porque é médico -. en
quanto o amido produzido pelo milho comum, precisa 
ser digerido e transformado em açúcares para assim 
tornar-se solúvel; 

3_- Teor de proteína na .ordem de 10%, ou seja, igual 
ao milho comum; 

4- O valor protêico é muito maior, visto serem alte- -
radas na sua constituição as proteinas nele encontradas; 

5-Os aminoácidos essenciais que o homem não con
seg:ue sintetizar, nesta qualidade __ de milho já estão pron
tos; 

6- O que é rriais notável é o aumento de aminoácidos 
que é muito acentuado, principalmente Usina e triptofa
_np; 
7- Pode ser consumido ainda verde, por mais tempo, 

pois permanece mole, ainda na espiga, cerca de 20 a 30 
dias a mais que o milho comum. 

Agora, o que é importante ressaltar são os produtos 
dietéticas que outro pesquisador daquela Universidade 
vem desenvolvendo, que é o Professor Waldomiro Esga
lieri, juntart!_ente_ çom sua eq~;~ipe. 

PRODUTOS DIETHICOS COM MILHO NUTRI
MAIZ 

O ProfesSor Waldomiro Esgalieri e sua equipe, tam
bém da UNICAMP,jã desenvolveu vários produtos die
téticas cõ!n o milho Nutrimaiz, destacando-se o compos
to em que se obtém, com 125 gramas de leite natural, 
jUntando-se 875 gramas de farinha desta qualidade de 
milho, resultando uma porção equivalente, em termos 
nutritivos, a t .000 gramas de leite natural e, por acrésci
mo, um ótimo-Sabor, um sabor excepcionalmente agra
dável, agradável ao ponto de poder ser utilizado como 
uma constante na alimentação do brasileii:o. 

O Sr. Almir Pinto- O que não aconteceu c_om a soja. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Bom, soja, V. Ex• 
sabe e a Uniyersidade de Brasília já deu essa grande con
tribuição, tem dado muitas, mas entre elas foi desmasca
rar a idiotice de pretender que os não ruminantes pudes
sem metabolizar as proteínas da soja e transformá-la 
nUm alimento humano. Aliâs, temos casos de pediatras, 
vítimas dos maus professores e das más escolas, que ain-
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da boje costumam empurrar esse famigeradO e maldito 
leite de soja, goela abaixo de crianças que estão já inor~-
~ndo por desnutriçã"o e desidratação, desgraçadamente, 
pensando que estão alimentando crianças. 

Não me surpreende,_ Sr. Presidente, este resultado, 
mas volto mais uma vez a repetir aqui: quem nesta Casa 
ignora o nome ou até mesmo a fisiõnoffiia, reiterada, 
e,c.austíva. insultosamente veiculada pelos meíos de co
municação do tristemente famoso Ladrão "cto Trem -de 
Londres? Instítulssemos um pequeno, vale a pena repe
tir, até mesmo modesto prêmio pe"la biografia daquele 
tristemente famoso Ronald Biggs ou qualquer oútí-o 
bandido contemporâneo desta .. "nova" imprensa, por 
certo, teríamos milhões de ganhadores. 

Mas insisto, Sr. Presidente, querer saber algo, no nos~ 
so sofrido Brasil de hoje, a resPeito de um abnegado ho
mem da ciência, de um pesq uisado.r que recebe pouco ou 
até mesmo aspira nem sempre receber, em termos pecu
niários; mais que o mínimo para uma subsistência 
"Franciscana" é ambicionar muito, a não Ser, repito, um 
Cesar Lates que pesquisou e alcançou resultados no se
ter catastrófico da desintegração atômíca, e exclusiva
mente por esta razão é conhecido. Buscar outros·n·omes, 
creio, será pura perda de tempo. 

No caso da Agropecuáriit, Sr. P-residente, cOmpulse V. 
Ex!- e os Senhores Senadores os nossó:S JórnalS, ouçam BS 
rádios e vejam as televisões, por sà o setor que não c·om
pra espaços, não faz parte, não tem mcio·s Ou tempo -para 
fazer parte do esquemão das passeatas~ Porque ·o roceíro 
está sempre ocupado, sempre trabalhando. Esses que 
aparecem aí, que chamam de camPesinos,- e eles falam, 
homens do campo, que não têm calos nas mãos, sempre 
estão aí na cidade e aparecendo nos jornais. Mas o ho
mem de mãos calosas, gue produz, esse não tem tempo 
para protestos e para passeatas. Não faz parte das greves 
dos quebra-quebras, enfim nãci pertence ao iiupo d:is 
"crianÇas" que ameaçam, chofám e azucrirúim Os ouvi
dos dos .. pais", os pais, no caso, nós, os governantes; 

compulsem, rebusquem até mesl_llo a memória, repito, e 
lá só iremo_s encontrar verberações e condenações quan~ 
do se aumt:nta o preço do litro de leite, do arroz, do fei
jão ou da carne. 

_Não importa ao homem, ou melhor dizendo à 
"criança" urbana, muitas vezes de cabeça branca, que o 

-custo de um litro de gasolina dê para pagar 2litros de lei~ 
te; que o custo da água mineral seja mais caro, porque 
tomar_âgua mineral e ter automóvel dá status porque o 
leite, ora, o leite é um alimento! 

Mal-educados, embora todo mundo ou quase todos, 
graduados em escola superior, ignoramos, porque indu
zidos e deseducado~ pelas informações, que aliás mode
lam até o nosso comportamento, moda e hábitos. Pen
sam por nós e nos induzem a acreditar (não a pensar) 
que o ·custo de vida é sómente alimentação, isto é, bem 
entendido, produtos sem rótulo, alimentação sem rótulo, 
sem embalagem e, por conseqUência, produtos in-natura 
que não c-ompram espaço nos melõs de comunicação~ 

Como exemplo, trago aqui um ligeiro quadro compa
ratívo do preço do eterno_ ")udas", constantement~ "ma
lhado" pela imprensa, e que teve _recentemente, neste 
mês de setembro um ãumento substancial e que jâ \dnha 
m-ais qUe gravaáO nOS Seus custos de produção, ao ponto 
de termos de importar, agora, dez mil toneladas de leite 
da França. 
~-:-Mãs~Véjlimos oS -preços do -leite, -cotejado com calça-
Oos, ·cerVeja e- refrigérantes: -
-- "Ein -1980, uin retrigiiánte __ - não vou_ citar nomes, não 
tragõ nomes aqui, e eles já têm proPaganda demais para 
que o Senado lhes faça propaganda - essas coisas que 
têm por aí, quando um litro de leite custava 19 cruzeiros, 
o refrigerante custava 5,50 cruzeiros. E uma cerveja 
17,50 cruzeiros_ O eternQ.'"Judas", malhado constante
mente, que é o leite, esgç. "trem" esse aliffiento, Passou 
agora e-m -setembrO; para -i90 cruzeiros._ Vale dizer, ~m 
1_ÇJSO, um litro de leite custava três vezes- e meia uma gar
rafinha_ de refrigerante. Hoje ele é 190 cruzeiros, mas, em 
compensação, a garrafinha de refrigerante é 80 cruzeiros. 

PREÇOS COMPARATIVOS: 
LEITE- REFRIGERANTES -.CERVEJAS 

A nhel de supermercados 
CUstos no varejo 

Produtos 

Leite- 3.2gord. 
Refrigerantes - 300m! 
Cerveja- 600ml 
Refrigerante_- lOOOml 

Ano 

1980 

Mês 

A_l?ril 

Preços Ano 

19,00 1983 
5,50 

17,50 

Mês Preços Variações 

Set. - 190,00 1.000% 
-

80,00 1.454% 
260,00 1.485% 
320,00 

Observação:- Variação do refrigerante l.OOÕml com o leite atualment;:- 68,41% 

PREÇOS COMPARATIVOS:. 
CALÇADOS ~A N!VEL DE FABRICANTE 

FRANCA-SP. 

1980- Sapato tipo passeiq. ~·esporte", e/solado, forro e 
demais acabamentos .em couro bovino -
Par, Cr$ 1.660,00 

1983- O mesmo tipo, com solado de borracha, salto de 
madeira, capeado com vaqueta, acabamento 
plástico injetado, com igual aparência, mas com 

Substancial redução na durabilidade- Pa.r CrS 
. 17.650,00 . 

Observtição- Aum~nto verificado no pedocio: -
1.063% 
- O.mesmo sapato na ex-portação, em 1980, 
alcançava US$ 14,00 
- Atualmente, graças ao subsidias e maxi
desvaloriza:ção, bem como o uso e acaba
mento sintético, é o mesmo exportado, para 
os mesmos cliente_s nos EE. UU, ao preço de 
USS 9,00.-
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A cerveja, que custava pouco menos do que I litro de 
Ieite, hoje custa 260 cruzeiros, isso no supermercado, é 
.claro, porque nos bares deve custar bem mais. 

O Sr. Luiz- Cavalcante - Custa 400 cruzeiros t 

O SR, BENEDITO FERREIRA- Veja bem, dá para 
comprar 2 litros de leite com uma garrafa de 600 ml de 
cerveja. 

Mas, l litro de refrigerante custa 320.cruzeiros, quer 
dizer; uma vez e meia 1 litro de Leite. MaS, isso a impren
sa não protesta. Nunca se viu falar sobre isso, eu não teR 
nho visto. Porque é cafona, é confessar pobreza, recla
mar preço de cerveja, de água mineral porque isso dá sta
tus, então, não pode reclamar. 

Agora, o que é interessante é essa indução.Quando se 
fala em custo de vida só se lembra de comida. 

O Sr. Luiz Cavalcarite- V. Ex• permite um aparte? 

O. SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não. Com 
muito prazer, 

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• falou em água mine
ral? Despertou-me a curiosidade para um problema. ToR 
dos nós, nas nossas casas, aqui em Brasília, tomamos á
gua da bica, da torneira, naturalmente refrigerada, filtra
da, como acontece com V_ Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Clar~, 

O Sr-:. Luiz CavRlcante- Corno aconiece com o Sena
dor Almir Pinto. Pois bem. Mas, aqui no Senado, do Se-
nador_ao mais humilde s~~v}dor_~o Senado, só se toma á
gua mineral. Dlafíimeilte são descarregados caminhões 
com garrafas de água mineral. É pena que o eminente 
Presidente Nilo Coelho, Presidente da Casa, não esteja 
presente, porque eu gostaria, na frente dele, não fazer em 
forma de censura, mas citar esse disparate, principal
mente numa hora em que todos os poderes, toda a 
Nação está sendo convocada para um programa de aus
teridadeL Muito obrigãdo a V. Ex• 

O SR. BENEDITQ FERREIRA - Nobre Senador 
Luiz Cavalcante, V. Ex• realmente traz, sobretudo no 
momento em que o Senado, como todos nós sabemos, 
está numa verdadeira penúria financeira;- será uma conR 
tribuição valioSa para a· Comissão Diretora, desta Casa, 
que seria evitar esse desperdicio criminoso de dinheiro. 

O Sr. Luiz Cavalcante- São milhões por mês, nobre 
Senador. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Porque não teria
mos aqui filtros? Para tomarmos água filtrada,jâ que ela 
vem tratada, Nós temos esse privilégio, porque temos á
gtiii-"trata-da-. 

O Sr. Almir Pinto- A-água de Brasflia é água mine
ral. 

O SR, BENEDITO FERREIRA - Mas, é aquilo que 
eu dizia, dá statw, é chique, tomar água mineral. 

Hoje, eu fazia uma observação ao Diretor Geral. No 
meu apartamento estavam trocando a instalação e para 
trocar a instalação de uns canos quebraram todo o piso 
de mármore. ~revoltante nobre Senador Lui.z CavalcanR 
te a irresponsabilidade, a impunidade com que se joga o 
-dinheiro público for.o'L-

Eu, às vezes, magoado e com essa minha pobreza de 
recursos verbais, chego ao extremo de fazer certas figu
ras um tanto quando grosseiras. Eu chego a dizer, invo
cando a figura mítológica do Rei Midas, e tenho usado 
constantemente esta figura mitológica para fazer o cote
jo Cõm a chamada ''chapa branca" no Brasil. Se o Midas 
tocava nas coisas e as transformava em ouro, aqui no 
Brasil, lamentavelmente, a maldita da chapa branca tudo 
que ela toca se transforma em excremento, trasforma-se 
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em cocô, porque ninguém tem que p'reStat .conta de na
da, ninguéin responde- por nada. Agora, não iffipotta os 
milhões de patrfcios nossos que estão puxando enxada e 
sendo dizimados pela malária, pelo beri-beri e pela sub
nutrição lá no interior_ ~. sobrettiao, peta verminose e 
pela carência alimentar. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex•? 

O SR. BENEDITQ FJi;RREIRA - Pois não. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex• falou em "chapa 
branca" denominação que é peculiar ao automóvel ofi
cial. 

O SR. BENEPITQ FERREIRA - (;! Refiro-me ao 
oficialismo. 

O Sr. Luiz Cavalcante - E eu, então, sem nenhum 
propósito político, --correligionário dele não sou, nem 
mesmo coestaduano, como V. Ex' o é, mas cito aqUi, 
num pleito de justiça. Estou informado, que o atuaf go
vernador do seu Estado, que eu não conheço, nunca o vi, 
nem mais magro, nem mais gordo, aboliu simplesmente 
o carro oficial; não faz uso do carro oficial nem para o 
seu próprio serviço pessoal; e Com isto está constrangeR* 
do o Secretariad_o, e todos também estão imitando o Go
vernador. Veja que magnífico exemplo estã dando o Sr. 
Iris Rezende. Muito obrigado. 

O SR. BENEDITQ FERREIRA- Eu tenho que lou
var esse comportamento do Governa!;for, meu adver
sário, desde que, essa a minha preocupação, realmente 
·isso não seja só começo de cantiga, como nós dizemos lâ 
no interior, que não seja aquele comportamento de chu
par uma cana do pé para a ponta: no começo doce e no 
fiin vai ficando aguado e, no fim aquela desgraça como 
muitas vezes ocorre. 

Assim realmente essa administração, como bem diz V. 
Ex•, está dando um exemplo edificante-que deveria e pre
cisa realmente ser seguida do_v_arredor ao Senador. 

Mas, eu lembrava o que estâ ocorrendo no meu apar
tamento e chamava a atenção do Diretor-Geral. Um pré
dio construído hã 13, 14 anos, nós os veteranos, estamos 
residindo ali hã 13 anos, todo o encãnamentQ.já vazart-: 
do, erodido pela ferrugem e vazando ãgua para o aparta
mento inferior. 

Hoje, para espanto meu, eu verifiquei que eles estavam 
colocando o mesmo tipo de material, para daqui a lO, 12 
anos repetir a mesma operação. Quer dizer, quebrar 
tudo de novo, jogar tudo fora. Perguntei: "'o que você es
tá fazendo? os engenheiros mandaram fazer, estamos fa
zendo ... Mas por que não colocam um PVC, classe 15, 
que é o adequado e que nunca será erodido pela ferru
gem porque não é.sujeito a ferrugem: "S, sou encanador, 
sei que estã errado mas, mandaram fazer, estou fazerlP,o. 
Daqui dez anos fazemos de novo''. 

Então, vê V. Ex• que o problema do Brasil, a falta de 
responsabilidade com o dinheiro público, criou esse ciM 
poal em que nos encontramos. Daí por que dizia, hã 
poucos dias, que temos que sofrer realmente um proCes
so de regeneração e, hoje, dizendo que nós, como gover
nantes, antes e sobretudo com exemplos edificantes. Já o 
velho Rui insiStia nos seus ·ens1fiamentos, o saudoso ve
lho1 sempre novo, sempre atual Rui Barbosa dizia: -
.. Demos exemplos edificantes ao povo e este nos segui
rá". E, por iSso invoCava a figura aqui, hoje, para que 
haja e surjam muitos Moisés, capazes de reduzir esta 
Nação atônita, escrava de si riiéShl'a, na busca da .. Terra 
Prometida" que é essa que aqui está. Que-atravessem:c;s 
esse deserto de fome, dizia eu, esse -deserto escaldante, 
esse deserto que essa cegueira, realmente, essa cegueira 

da luxúria, do status, da mania de sermos ricos, tomando 
emprestado e não pagando. Arriscado, como diz hoje, 
como hoje estampam os jornais, como diz o Sr. Ministro 
do Planejamento, a voltarmos àquela situação humi
lhante de 1963, quando os navios brasileiros que descui
dados e descuidosos navegassem com a bandeira brasi
leira, eram' apresados nos portos estrangeiros para ga
rantia de ressafcimento das nossas dívidas. Eu, até estra
nhei a Nota, em que tenho até tanto apreço ao Ministro 
do Planejamento, porque ao enumerar essas dificuldades 
que S. Ex• jâ antevê caso o Congresso Nacional não apo
ie, não aprove 9 tristemente comentado Decre_to n9 

2.045, entende S. Ex•, que será o Armagedor, será- o 
Apocalipse da nossa economia. Eu até não ponho em 
dúvidas, porque o pouco que se permitiu o luxo, o luxo 
do distribuitivistno hipócrita e mentiroso, o povo que 
instituiu taxa de produtividade, muito anos antes de se-
quer apropriar taxa de produtividade porque, em reali~ 
dade, ninguém me dâ notícia, ninguém anuncia qual o 
método, a metodologia quais os pesos que foram dados a 
quaisquer dos fatores de produção, qual a estatística 
confiável para se apropriar a taxa de produtividade neste 
País. Mas, nós, os pais omissos, querendo cortejar os 
nossos filhos, no caso, os nossos supostamente lidera~ 
dos, que para esta Casa nos mandaram, liderados esses 
que andamos a reboque de suas opiniões, porqUe não 
ousamos contrariá-los por medo de perder-lhes a simpa~ 
tia e os votos, nós que deixamos de ser líderes para ser 
politiqueiros, cortesãos da vontade popular, instituímos 
e votamos uma lei de origejn do Executivo, estabelecen~ 
do que seria incorporado, nas correções salariais, uma 
taxa de produtividade, que eu disse aqui e torno a repe
tir: uma verdadeira mula sem cabeça, que se chegou a 
aplicar realmente nos salárie5s, mas ninguénl ousou, nun
-ca, dizer a prõcedência daquelas parcelas atribuídas, de 
onde se extraiu a chamada taxa de produtividade. Agora 
se quer tirar essa taXa de produtividade. Pretende-se 
mais, pretende-se reduzir a 80% do INPC. Pretendeu..se 
que houvesse uma distribuição de sacrifícios; falou-se em 
reduzir taxas de juros e não houve redução de taxas de 
juros. 

Ontem eu indicava aqui- e há pouco falava o Sena
dor_ Almír Pinto - o setor terciário, setQr no qual tem 
seu contexto no setor financeiro, vem crescendo assusta
c;ioramente, sobretudo nos últimos 30 anos. Eles que par
tiram do ano de 195'0, época que jã niarcava o ciclo da 
prosperidade dos bancos no Brasil, com uma partici
pação de 3.58% ... na renda nacional, chegaram, em 1979, 
a uma participação de 9.68%, ou seja, quase três vezes. 
Enquanto a agricultura era reduzida a Pouco mais de I /3 
da sua participação de 1950, os banqueiros multiplica
vam por três participação deles. E eu nã_o tenho dúvidas, 
Srs. Senadores, quando se fizer a abertura dos números 
para 1981 e 1982, com esse crescimento global que houve 
no setor de serviço, na ordem de quase 6%, de 1979 para 
1981, não tenho receios de afirmar que o setor financeiro 
jâ participa com 15 e 16% da renda nacional. O Br_asil vi
rou o País do banqueiro, o País do agiota, o País do ve
lhaco, o País do espertalhão, o País do sonegador de ima 
posto. Mas nós o povo, até as autoridades, os corteja
mos, os chamamos de vivos, de inteligentes, nós, sequer, 
lhes aplicamos adjetivação adequada. 

O Sr. Lulz Cavalcante- Pel;"mite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITQ FERREIRA - Pois não. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Vamos citar mais uma vez, 
permita-me, á frase do Sr. Antônio Ermírio_<;te Morais. 
Disse ele: "Antigamente havia clero, nobreza e povo. 
Hoje, no Brasil, só há banqueiros e o resto.n 

Setembro de 198~ 

O SR. BENEDITQ FERREIRA- V. Ex• é muito fe
liz na sua in~ervenção. (O Sr. Presidente faz ~o"ar a cam
panhia.) 

Sr. Presidente, V. Ex• me adverte, e: oportunamente, 
porque a sessão se esgota. 

Sr. Presiden.te, eu estava tentando chamar a atenção 
para o preço de calçados. Um par de sapatos que custaVa 
1.660 cruzeiros em 1980, esse mesmo par de sapatos, do 
mesmo fabricante para o varegista, passou a custar 
17.650 cruzeirOs. Curioso ê que-esse sapato para poder 
continuar competindo já não usa sola de couro. Seu aca
bamento agora é todo de plástico. Esse sapato era expor
tado para -a Affiêdca do Norte, Sr. Presidente, antes da 
maxdesvalorização por 14 dólares. Os nossos .. amigos" 
do Norte, muito bonzinhos, colaborando com o nosso 
desenVolVimento, pressionaram tanto nossos fabricantes 
de calçados que hoje eles nos pagam só 9 dólares. E é no 
leilão. No leilão, porque se não vendermos há quem ven
da. Tudo porque tomamos emprestado. Sabe qualquer 
homem, por mais humilde que seja, que quem toma em~ 
prestado, quem gasta mais do que ganha, toma empres
tado, e quem toma emprestado, passa por aquela con
dição de traseiro de bêbedo: não tem dono. 

Não creio, Sr. Presidente, comportar mais comen· 
tários nesta oportunidade a respeito dos preços recebi
dos pelo produtor rural e o que pagam os consumidores, 
mas voltarei ao assunto. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, apesar de todos esses cla
mores, de todas essas queixas, que não faço tentando 
condenar ninguém porque sou tão culpado quanto todos 
porque sou brasileiro; porque tenho a investidura de um· 
mandato popular. Sou culpado como todos. 

Mas temos de proclamar que estamos dando alguns. 
passos t~bém no sentido certo. Os preços mínimos, Sr. 
Presidente, para a próxima safra que, desgraÇadamente, 
não foram divulgados, porque agricultura- isso é comi
da - não precisa ser divulgado. 

Na verdade, até que em fim; depois que a fome já nos 
está estrangulando, temos preços mínimos fixados, com 
direito a correção monetária entre a época, agora, da en
tressafra até o período da colheita. 
_ Trago aqui, Sr. Presidente, como contribuição, pedin

do a V. Ex• que mande divulgar, essa tabelajâ corriSidã. 
para que o nosso agricultor perceba- ele que é tão mal 
informado- através da Voz do Brasil, que, finalmente, 
eD.terid_eram ser o lucro o único insumo realmente vãlido 
para qualquer atividade econômica. Aqui está a tabela jâ 
com a correção aplicada, que vai assegurar aos nossos 
mal informados agricultores e perspectiva e até mesmo a 
certeza de lucro na próxima safra. 

Sr: Presidente, pediria a V. Ex• e aos meus pares que 
me desculpassem por me ter alongado tanto. Tenho aqui 
um final para o qual eu gostaria de chal?ar a atenção. 

O SR. PRFSIDENTE (Martins Filho). Faz soar a 
campainha.) 

O SR. BENEDITQ FERREIRA - ... O tempo real
mente não me permite, e eu, por incúria, abusando da 
generosidade de V. Ex•, fui muito além. 

Comportando, Sr. Presidente, solicitar a publicação 
dos novos preços mínimos acrescidos da Correção Mo
netária Plena, estabelecidos pelo Governo Federal nesta 
nova er:a para a nossa Agropecuária, que espero não seja 
enterrompida e chegue efetivamente ao seu destino . 

Esta tabela, Sr. Presidente, tem nos seus valores pré
fixados em agosto passado, agregado os estimados da 
Correção monetária Plena, ou seja, 100%, tomando-se o 
in~ice d~ 8,5, que se verifico-u no mês de agosto e vai até 
o mês previsto para a colheita de cada produto. 

Aqui está. 
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Trago, também, Sr. Presidente, umá tabela que retrata 
o (V.B.C) Valor Básico para CuSteio estabelecido pela 
CFP - Cia de Financiamento da Produção, que indica o 
quanto será ímanciado por hectarC por cada cultura. 

VALOR BÁSICO DE CUSTEIO 
(Valores que serão financiado-s pelôs ·bancos 

por cada hectare plantado de cultura) 

Cr$/HA 
Centro-Sul 

Algodão Herbáceo ...•. _ .. 243.200,00 
Arroz de Sequeiro ... , ...... 74.200,00 
Arroz Irrigado . . . . . . . . • • . 25 J .000,00 
Feijão ............•... :. - 112.900,00 
Milho .. . . .. .. .. .. .. .. . • 84.200,00 
Soja ................... - 106.700,00 

Reglilo 
SUDAM 

Cr$ 

82.300,00 

·n7.soo;oo 

túÍ-ia oficial e cfu. mcili_~ia d_os _agentes finaceiros, como 
também descapitalizados, vale repetir, e finalmente mal 
asseSsorados pelas tais .. Empresas Cativas de Projetas" 
muitos assinam -contratos, tais os retardamentos e 
embromações, em épocas absolutamente incompatíveis 
com os objetivos do projeto financiado. 

Temos, em Goiás, e por certo em todO o país, muitos 
casos de .. velhacaria" de desvio dos recursos altamente 
subsidiados que se emprestava a minoria (cerca de 20% 

__ do todo) de produtores e a .. produtores do asfalto", ami
gos do peito dos gerentes, mas temos muitos e no_ caso, a 
q·u·ase totalidade dos penalízados, e, por isto, impedidos 
de operar no Crédito Rural, sendo punidos injustamente 

__ q:uanc_IQ em muitos casos a culpa, se apurada rigorosa e 
honestamente i:ecairia sobre tais pr?jeti~tas e a~e!_l:tis fi
nanceiros. 

- Como figura e finalizando um exemPlo típico: 
Uril -determinado Agente Financeiro, qUe citarei o 

n-ome desta tribuna se não for reparada a iniquidade que 
------------------- __ está engendrada, que se diz especialista em crédito rural, 

Para finalizar, Sr. Presidente, um apelo urgente, ur
gente e desesperado dos pecuaristas, ironicamente, deve
ria ser dos consumidores das cidades que a coÔtinuã"rmos 
endossando o Estado proprietáriO, patrão e empresário a 
continuarmos penalizando quem produz e premiando a 
especulação financeira, iremos brevemente, nas nossas 
cidades, almoçar Open, jantar Over night e dormir para 
sempre, sob as ORTN. 

Mas na verdade, ainda são os produtores que se sen
tem na obrigação e na necessidade de apelar ao honrado 
e capaz Ministro Galvêas para que não permita os desa
tinos que vem ocorrendo com os produtores rurais, pra
ticados pelos insaciáveis banqueiros que estão aplicando, 
nos contratos antigos por quaisquer inadimplências ou 
atê mesmo pretextos, a correção monetária -plena com o 
agravamento de fazerem-na mensal e cumulativamente. 

Não bastasse as frustrações de safras, os insucesSos 
nos criatórios, a descapitalização a quem vem sendo sub
metidos ao longo dos anos, quase século, vítimas da in-

celebrou um contrato para desmatamento e plantio de 
lavouras em 27 de outubro de 1980 e em janeiro de 1981, 
liberava a 2~ e última Parcela para a realizaçãO do- plan
tio-que deveria, por forÇa do contrato, ocorrer em !980. __ ,_ 
lal deboche com o crédito rural, Sr.--Presidente, só 

Surpreende quem não é agropecuarista, rio caso em- tela, 
qualquer cidadão que, resida em Goíâs, sabe que, ã épo-
ca de derrubadas de mata termina, no mãximo em julho 
visto que em agosto corre-se o risco de não conseguir-se 
uma queima eficiente. 
- Apelo e pergunto ao eficiente e invariavelmente injus
tiçado Ministro Ernane Galvêas, é justo que, mesmo ten
do efetuado a derrubada da ârea objeto do contrato em 
I 980 e pela falta de queima em virtude das chuvas só 
plantou na área que lhe foi possível retirar a madeira e 
no aO"O·s-eguinte concluí todo o projeto objeto do finati
ciamento, repito serã justo pagar 20 milhões por menos 
de T milhões que recebeu do financiamento nas êpocas 
mais que inadequadas? _ . _ __ 

Mas em verdade, Sr. Presidente, uma apreciável quan
tidade dos executados são antigos e tradicionais produ-

tores que, a ped.Ído dos gerentes de bancos, fizeram as 
tais assunção de dividas para, apressadamente, os tais 
gerentes _tamparem os "fu(os'~ das aplicações malfeitas, 
reali~adas com ~s amigos. Com as novas normas de con
trole do Banco Central, sobretudo effi face das penalida
des mais que Draconiana,s da Corteção Monetâria re
troativa e impedimento dé voltar a utilizar o chamado 
Crédito RuraL Como crônicos e incurãveis otimistas, os 
.. roceiroS'; ·em: muitõS casos Po-r terem sido distingUidOs 
com a "confiança do Dr. Gerente" em poderem alardear 
entre os compadres que estão "bãos de crédito" a ponto 
de terem sido_ convjdados a assumir perante o Banco 
dívidas do fulano ou de beltrano, assumiram os tais com
promis~os que agora estão lhes desgraçando e existência. 

Especiá.imente 'quando os tais "Dr. Gerente" estão 
com a tra.n~ferêl'!cia, por- mâ. geStãô, -decididas pelas di
reções gerais mas não divulgada na cidade, aí, sim, é che
gada a hora dos arranjos, do 'jeitinho" do projeto fictí
ciO, do "abrir 'um buraco para tampar o outro". 

O certo é que o novo gerente, pressionado e querendo 
subir, não importa pisando sobre o que ou sobre quem, 
ele chegou e precisa "moralizar" por ordem do .. Banco 
Central". 

Daí, Sr. Presidente, a_espantosa cifra de tradicionais e 
honrados produtores estarem em dificuldades, muitos 
"quebrados" ou em vias de falência total e o pior não só 
eles mas os parentes, vizinhos, amigos e conhecidos re~ 
ceosos de fazer novos contratos coro os Bancos, cujas 
conseqUências, estão nas estatísticas. Em Goiãs temos 
uma red~:~ção de 70% nas Solicitações de empréstimos so
mente entre planta_dore.s_ de_ arroz, 

·Não se diga, não se alegue, porque chega a ser imoral, 
no meu modesto ponto de vista que, ninguém pode assi
nar um contrato_sem lê-lo ou alegar ignorância em face 
da lei. Digo, Sr. Pi-esid(mte, que sendo como somos, mes
mo os chamados mais esclarecidos, quantas vezes, assi
nanlos nos cartórios-e nos Bancos, documentos em bran
co -ou jã preenchidos mas ae leitura demorada? E, sern 
dúvida, entre ·os honrados e ingênuos homens da roça, 
n_ão_ fica bem para eles desconfiar do "Dr. Gerenle" que 
estã naquele moménto lhe fazendo .. um grande favor" 
cofiando nele e lhe emprestando um Hmontão de dinhei-
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ro". esta a situação que precisa e deve ser examinada pe
las nossas autoridades monetárias de perto e urgente~ 
mente. 

E. a V. Ex• Sr. Presidente, prometendo, voltar ao tema 
rogo permissão para colocar para todos nós a indagação 
que segue: 

Tais, e tamanhas demonstrações de desapreço que Oi 

seres humanos, e particularmente nós brasileiros, vota. 
mos a agricultura. não seria em virtude do antigo "Papa 
da Econornia" Adam Smith, ter afirmado que ••A agri

cultura é a única atividade verdadeiramente honesta?" 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BE· 
NEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

AGRICULTURA: 
Horizonte 2000 

Organizacion de Las N aciones Unidas 
Para La Agricultura y La Alimentacion Era o que titiha a: dizer. (Muito bem!) 

«En el ano 2000, una población mundial de más de 6 000 
mil!ones necesitará una producción agrícola de un 50 a 
un 60 por ciento mayor que la de 1980. Se duplicará la 
demanda de productos alimenticios y agrícolas en los 
países en desarrollo. Es esencial tomar, en los próximos 
anos, muchas de !as decisiones que determinarán !a 
situación alimentaria mundial en 1990, o incluso en ei 
ano 2000.» 

Este informe, expositlón resumida de los re
sultados de un es1uc;lio de la FAO. La agricultura 
hacia el afio 2000. eX!J.mina la_s perspectivas y las 
cuestiones politicas de la agricultura mundial has
ta etano 2000. con par_ticular atención· a los paí
ses en desanoJio. Se basa en.una actividadespe
cialmente·organizada para cotejar y analizar, en la 
esfera de las perspectivas futuras,Ja información 
y los conocimientos acumulados por la FAO du
rante muchos anos acerca de l?s necesidades y 
posibilidades, limitaciones y Oportunidades de la 
alimentación y lªagrlcultura.EI estudlo eKamihi)
individualmente 90 p-aises•en desarrollo que re' 
presentan e! 98 pór ciente de la pobtación de! 
mundo en desarrollo, excepto Cl1ina: se han in
cluído 34 países desarrollados, per o és tos se han 
examinado· más sucintamente. L(l referencia .. a 
China se ha limitado principalmente à estimacio
nes aproximadas de la posible evoluciçín· de. su 
comercio. 

Se analizan Ires hipótesis principales, a sa
oer: que continúen las lendencias existentes, que 
mejoren mod.eslamente l?s imperantes desde 
princípios de los anos sesenta y que se logre una 
Í<.ó<:> "" crer.imiento más ambiciosa, pero todavia 
viable. No se intenta predecir lo que realmente su
cederá a fines dei siglo; el propósito es más bien 
desentraiiar y analizar las repercusiones de tos di
ferentes modelos hipotético.s para la agricultura. 

Los resultados provisionales dei estudio .se 
presentaron a los Estados Miembros de la FAO 
para que los examinasen enel20' período de se
sídnés de la Conferencia dela FAQ en noviernbre 
de 1979. Se l1iciercn cornJ>htarios útiles sobre las 
hipótesis de.los_modelos altérn<~tivos y sygereri
cias para la ulterior elaboración y ampliaciÓn de ai: 

Edouard Saouma 

Director General 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaciõn 

gunos aspectos determiQados. corno los r der en
tesa la distribución y I às Tnstitucicines dei desarro
llo agrícola y a los"éfectos dél surninistro y uso de 
energia en la agricultura, etc. El estudio revisado 
comprende los resulladosdel trabajo adicional 
que se ha ilecho para tener en cuenta esos co, 
mentarios y sugerencias. 

El estudio represéilla pues un marco global 
para la demanda, la producción, el comercio y la 
riutrición, mundial y de grupos de países, en el fu
túro, \j sus análísis y cuanllficaciones arrojan algu
na luz sobre los problémas críticos que pUeden 
plantearse err el porvenir de la agricultura mun
dial. La determiriación y el análisis de las perspec
tivas son, siri embargo, sólo una parte de su con
tenido. Basándose_en la experiencia adquirida por 
la FAO ai ayudar a los países a desarrol!ar su agri' 

-cultura, silvicultura y pesca, el estudio considera 
opciones de política y acciones, tanto nacionates 
como internacionales, que permitan a estos sec-

Metodologia 
y modelos 
hipotéticos 
dei estudio 

Los análisis cuantJtati· 
vos expue~to~ e-neste infÚ· 
me se han heçho principal· 
mente entorno a tres mede· 
los hipotéticos respecto de 
90 pafses en desarrollo: 

•un -modelo tencfencial 
basado en la extrapcitación_ 
de las tendeocias pasadas 

en cuanto a: la producción y 
el consumo de prvductos 
agrícolas. 

-• Un Modelo A optimis
ta, basado en la hipótesis de 
que los países en desarrollo 
a.lcancen los objetivos de 
erecimie-nfo económico ge~ 
nerai establecidos en la nu e-
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va EstratCgla- fnternacío-nal 
de Dcs<mollo (EID) de las 
Nacion!•s Unidas y mejoren 
su renc.J!m_iento agrícola. 

• Un ModrH.o B de crecl
micnto media. basado en el 
supuesto de que se co.nsi
gan tasas de crecimiento 
mâs modestas en 12 agricul
tura y en la ecó"nomía, gene
ral. 

Las diferencias entre los 
modelos son mãs acentua· 
das con respec1o a grupos 
peq~enos ne paises y a paí
ses individuales que en 
cuanto ai total de los 90 pai· 
S,CS~ Para cada país se hizo el 
análisis con un det~lleconsi
derable, abarcando 28 pro· 
duelos agrico!as y 6 pecua· 
rios, 6 c!ases de tierras de 
secan_n yde regadio, 9 insu
mos corrlenles_y 26.C.oncep--'
tos do :nversión. 

Las variatlcs siguientes 
desempeftan una func_ión 
esencial cn la determina-

c; ~-ri de foS resultados de ca
";.:-modo;iã: 

e PObl;:ciDn prf:!y~;cta
da: la variante media de las 
proyecciones de li':$ Nacio
nes _Unidas sc.bre· po b!ación 
es __ común a todo.s tos me
deias. 

e Creclmfento económi
co global: el Modelo A tie· 
ne en Cuf:!nta ta nueva EtD: 
7 ,O-por dento respecto a !os 
paises en desarrol!o como 
conju-nto, 6,4 p_or ciente en 
cuanto a _tos de ingres~s ba~ 
jos y 7,2 por cien_to par~ tOs 
de íngrcsos mediru.,os. Las 
tasas de crecimiento econów 
mico má-srtHYdesta~ dei Mo
delo B ~on: 5,7 por ciente 
respecto a todos los ll<Jiscs 
en d~.:~arrol!o_,_5,1 por ctento 
en to tOcaiite a los de_ingre
sos bajos y 5,9 por cií:·nlo pa· 
r a losingresosmedianos: Na. 
se cs!<::blece ninguna hipô
tesis cxp!icíta de cr(lcímicn· 
to económl~o en el modelo 
ttr1dencial. 

tores dar su plena·contribución ai desarrollo eco-
nómico y social - - -· · 

La estructura dei informe es sencilla. Des
pués de unas notas explicativ.as y de un resurnen 
estadíslico, en eLque se estábleceri algUrias hipó
tesis clave y los resultados dei cstudio. la primera 
parte mira brevemente hacia el pasado. No se 
presenlan·excusas par este proceder en un infor
me sobre el futuro; el renc1imiento dei sector ali
mentario yagrícola cn el pasado y su situación ac
tual son los puntos de partida para las·múltiples 
modific.acío-nes que·-es-preciso hacer en-el futuro. 

La seg-unda p·arte empie2a ccfr\.ún capítulo 
que describe cierlos resullados que pueden deri
varse de la continuación de las tendencias actua
les. Aunque algunos indicadores globales mues
lran un rnejcrãmiento significativo, el progreso se
rá muy desigual en los diversos países y regiones, 
con la permanencia y la inter~siftcación de los pro
blemas existentes. Salvo en los países en dcsa~ 
rrollo lnás prósperos, habrá pecas mejoras o no 
habrá ninguna. y algurios países sufrir<)n un grave 
deteriorb~d.e su situación en·sectores clave como 
la riutrición o la dependencia de lasexportaciories 
alimentarias, siendo los más pobres de entre 
ellos, muctms deAfrica, los más-gravemente afec
tados. 

A continuación, el informe, en eiCapitulo 3, 
examina y cuantifica trayecforias mejl•radas y al
ternativas de cambio. El cxamen se concentra 
principalmente·en los países en desarrolio, pero 
el análisis de sus perspectivas· se pone en rela: 
ción con las de los. países desarrollados. Es 'facti
ble mejorar significativamente las tendencias ca
sadas de la agricultura, particularmente en los 
más pobres de los países en desarrollo, con tal de 
que se persigan firmemente políficas 8propiad~s 
y haya un grado razonable de estabílidad civil y de 
eficacia administrativa. No obstante. continuará y 
aumentará la dependenda de las importaciones 
alimentarias procedentes de los países desarro
llados (especialmente de América de: Norte). La 
incidencia de la dcsnutriciónpoc::lría reducirse sig
nificativamente, aúnque no se .. acabará · con el 

hambre en este siglo si no se adoptan pol:ticas di
rigidas -eSRGCificamente a ayt,Jdar ai pobre. 

Después de expuestos estos· modelos, los 
Capitulos4, 5 y 6 vuelven a.la esencia dei estuclio, 
las políticas y medidas que la FAO cree necese.
rias para consegui'r las mejoras postuladas en los 
modelos "mejores". El Capítulo 4 recalça la nece
sidad ineludible de modernizar los procesos· de 
producción aj:Jrícola de los países en tlesarrollo. 
Los insumos de tnuct1as clases para la produc
ción, tanto los .de capital como los corrientes. oe
ben aumentar más de prisa que la producci6n 

O Demanda proyebtilda 
de produc:os agrícolas: en 
los !.1odei.os A y B,_la deman
da ~e deriva deJas proyec· 
c ienes de población y de las 
hipótesis atterna!ivas en 
cuanto a tas t.esas cte_crecl· 

~r~;~cio~~;n~:;:~0derri~~~ 
da tendencial son extrarola
ciones de las tendencias 
pasadas de la deman_da 
alimentada per câpita en tér
mlrws de ca!on'as; lã. cual no 
debê bajar de IÕs niveles 
act.ual~s er. los países que 
_muestran 1endencias des
cendentes en esa dem&nda, 
ni exceder de algunos limi
tes superiores en aquel!os 
cuya ingesta. de calc;Hias por 
pcr,'i.ona se eleva râpida
mente._ 

8 Proyecclones de la pro
dvcción: _en_ e! Modelo A. el 
objetivo es rnejor<ir las ten· 

dencias· de la autosuficien
Cia en alimentos básicos y 
aumentar los suministros 
para la expor1ación:Lqsli'mi
tes pdncipates son Tos recur
sos de ti erras l' aguas. de in· 
versión, los aumentos opti· 
mista!> pero ra:aonables de la 
produetividad (re"i1dimie-i1toJ 
y los _obstáculos comercia~ 
!es (re&pecto de .los pro.due
tos de expprtación). _E;;l Mo: 
ç:;lelo à explora una triy~ctp
ria de crectmiento en la que 
.l?s paises,_aun mejorar~do la 
prOducçión tendencial, no 
consiguen el desarrollo su· 
p.Jesto en el Modelo A La 
pi"od\Jcclón tendencial- se 
extrapola à par!ir de las ten· 

denci<ls pasadas con suje
ción e un timít~ inferior (que 
.no tiaje más la proclucciót'l 
de lcs pai,ses con tendeo_ç:ia.; 
d~scendE;ntcs e_n e! pa~ado) 
y un hmHc supedor (:->roc!uc
clórí tendenci'~l extrnpolad~ 

'Paia q:Ue no exc·e_da de lo's 
nive.>les estimados como via
bles en el Modelo A). 

En cuanto a lo~ paises 
desarrollados. los anâlisis 
.de cada país se hicíeron de 
:un modo más· sucinto. La' de· 
manda prOyectada .se deriva 
Ide! crecimlento económic_o 
co·n dos hipótesis alternati
~as: 3,8 pai çíento y 3,2 por 
dento. Una alternativa de 
producción básica continúa 
(de una 1orma c-onsf:tvado~ 
ra) las tcndencias pa$-arias; 
la otra mantu.:r.e {en cuanto 
a c a si todos los pai ses ypro· 
duetos) la reiación media de 
autosufiCiencla (RAS) cfe la 
segunda mitad de tos anos 
seten1a. Las cotT"!;in2ciones 
de las proyeccionf:'s de la 
de_manda y ·Ja producclón 
-obtenidas de este modo se 
comp.aran posleriormente 
con ·Jos .resultados d.e 10.5: 
·modelos respecto- de los 
paises en desarrollo. E! pa
norama. mundial que surge 
de e:lo forma la bese de rea
justes iterativos aue_óeftnen 
los resultados ;;Ítt"E"m<}livos 
de la attmentación y la agri
cultura en los rais~s 0~;-sa· 
rrollad.os en combir..acc!én 
con los estcblecidc$ en eJ 
modelo respecto de los pai· 
~es cn desàrrollo. Estas se 
~xponen .en el Capituio 3. 

misma. y hay que ampliar considerablernente el 
cons-umo de energia, particularmçmte en forma 
de fertilizantes" El Capítulo 5 propone políticas y 
metlidas para elevar la eficacia y laequidad de las 
-estructuras agrícolas y las instituciones que las 
sirven cor~ el fin de cons~?guir que se den a los 
agricultores incentivos para aumentar la produc
dón. Se desiaca en élla necesidad de mejorar el 
·acceso a la ti erra y oiros recursos de producción 
y, ai rnisrno tiempo, la de acrecentar la capacidad 
de la pob!ación pobre, rural_ yurbana, para com· 
prar los alimentos de que 11a menester. 

El examen de las políticas nacionales conti
núa en el Capítulo 6 con la consideración de una 
acción internacional complementaria para refor
zarlas. Debe actualizarse también en varios as
pectos el marco internacional de la agricultura; 
además de ampliar la a·sistencia directa. ha de es
timularse la modificación dei corriercio con objeto 
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deJenecen cuenta la E;VOLlJción de iafiso[loiníi> 
glot.>al de la den1anda y lasposibilidadesde pro
ducción, SiGr.dO tarnb;én necesario y posible 
majorar otras relaciones_ entre los países que 
afectan a la agriculturáy a la seguridad alimentaria 
mundial. _ - _ -

Lá !ercera parte (Capítulo 7) presenta un pa
norama general. Se oc_upa de los análisis de los 
capítulos anteriores. reGne;· de un modo necesa
riamente breve, los hilos principàles de lá estrate, 
gia dei desanollo que_el estudio-propone y cone 
cluye con ur18 br.eve perspectiva cuan!ilicadu dei 
futuro a más largo pi azo, casi hasta mediados dei 
siglo xxr. Dado el enorme incremento de lã J'lrCÍ
ducdón.que hará falta conseguir entre (li' <iOo 
2000 y el 2050, es tanto más imperativo-qUe ln es
tructwa técnica y_ socioec®ôrnitade_la· éxplota
ción agrícola de los países en dcsariollo se tran_s
forme en los dos decenios_próximos. · 

El es!udio hace pues un reconocirniento dei 
futuro. Su resultado principal es acuciante: duran
te los dos decenios próximos, los países· en desa
rrollo podrían duplicar su producción alimentaria y 
agrícola, pero aunque ello mejoraría indudable
mente la nu!rición de su población, no acabaria, 
por si misrno. con el azote df'lh-,!mbLe- Este requi
sito previa esencial_,-el mejoramiento de la pro
ducción alimentaria'- debe i·r liaacb a una dstribJ
cíón mils gquitativa dG esta.rnãyor produccíon. E, 
es!udio pon·e de manifiesto que lo que hace faita 
es un esluerzo sos!enido enJTlucl1os frentes: no 
pu_ede confiarse en ningún avance tecnológico 
sorprendente para hansformar la producdón;-no 
hay soluciones expedltivas e indoioras parà al
canzar u_na distribución rnâ:s equitativa de l_os in
gresos y dei abastecimien!q alirnenl.ario. y el pro
ceso·de desarrollo debeabárcar !ante ra indwst:ia
lización como el crecimien!o ágrícola. No obsla:1-
!e, si la producción agrícola se rezaga y la autosu
ficier;cia alimentaria ernpe.ora, la tarea de acre
centar el empleo y toS inQreSos en rilUêho:? países 
pobres, la inmensa mayoría de cuya población vi
ve de la agricultura, se[á indudablemente ,desespe
rada. Esta-es una de las ·ensef\anzasonás duras de la 
experiencia pasada dei desarrollo ecc,rió!llico. 

Capítulo 7 
PANORAMA 
GENERAL 

~"-ª-º9 
Los anos sesenta y setenta fueron buenos 

decenios para el crecimiento económico en la 
gran mayoría de los pai ses. Más que nunca antes, 
un mayor número de personas esluvo muy bien o 
ai menos suficientemente a!Tfilentado. No obstan
te, una gran minoria, manifie_stã.rriente c-reciente 
de habitantes de países eí·loesarrólfo seviero~ 
forzados a subsistir con una alimentación que les 
impedia llevar una vida normal. 

La productividad en las agriculturas tecnoló
gicamente avanzadas c e los países desarrollados 
se elevá a \iolúmenes qr;e hubieran sido inconce
bibles medio siglo antes. Los problemas agríco 
las, ai menos en los países de economia de.rner-

cado, se referían en su mayor parte a encontrar la 
forma de irnpeair que· la ·p-roducclón, estimulada 
por diversas medidas de apoyo, superase a la de
manda y a determinaria ciase de estruclura agrí
cola_ a la. que debía tenderse, teniendo en cuenta 
la lenta evolución dei secto( Los consum!aores 
aceptaioh generalrnente los precios elevados de 
los alimentos corno el costa deJa seguridad de 
(1ue los-IÍÜbiese. seguridad exteriorizada por el al
to- o creciente grado de autosuficiencia, y corno 

-los alimentos. repre.sen!aban únicamente alrede
dor d'ªl 20 por ciento de los gastos to tales de!con
S~ffii_dpr. __ ése elevado casto solía ser soportaQ!e. 

Los países. en des<;~rrol]o presentaban un 
.cüadro múy diferente. Unicamente alrededor d~. 
i.m ter cio de su poblaCÍón (excluída China) vivi à en 
Países qLie tuviera·n un rendimiento verdadera·· 
mente satisfactoiio de la producción agrícCÍI<J. _En 

-o!fas >fartes, Já producción se eievába o se había 
elevado más o menos al_misrn0 paso que la po
blación o, en muchos_casos, con más lentitud que 
êSta. En los anos setenta, Africa ft)e un ejernplo 
notori~ de _insuficiencia de 18-p-rodu_ccióo. 

La agricultura de lns países en riesarrollo re
:gístró, por der to. un aumento de i.n pror:luctivicJad 
La Revcfución Yer.de cqntnhwyo rpu_cf}o a·?cre
ccnta.( la proc.luCéiór1 dC Cerú~.l!Ç~i y !Os cu!U\fcs de_ 

__ exporticíQ0 dieron con frccw:!oc_in gram:Jr:s n~:ndí': 
micntGs. Pera en general hut)o dermrs_i;rriü•; otls
l:ículos que limitiHOn el incrc'<ncnto de 18 or<Jcluc
tivrdad. par{;CtJf;].fn1Cr1tC fa d~:-fQ!j p0.:J.U0ÕO.':.i !J(iiM 

_--c.ultoreJ. La tiL~r;a ~11guió di_;.;tni:Juida tan ch:~~;;iuu.a!M 
mente que las expfotaciones agrícolas eran a 
menudo demasiado pequenas, a pesar de lo cual 
no cesaba de disrninuir su extensión a medida 
que crecían las poblaciones rurales. Los_ 
suministros de insumos y servicios eran insufi
cientes y el acceso a ellos sumamente desiguaL 
t,os recursosde_<:jicadosa la invéstigación, laca
pacitaclón y·la extensión etari niDy limitados. Por 
lo general se daba prioridad a fa industria, no a la 
agricultura, y se arnparaban los precios dEdos ali
mentos en inteiés de los consumidor-es urbanos 
más que en el de los produc!ores ·rurales. Fue fre
cuente que la elevación de la demanda pudiera 
ser plenamente saflsfecha sólo por là minoria de 
países que podían permitirse 'un aumento de las 
importaciones de alimentos; en otros países, el 
consumo no pudo rnejorar significativamente. 

Los erectos de la ·respu-está insuficiente de 1~ 
pioducción en· rnuchos país·es én desarrollo se 
manifestaron clarame:n,te_ eo _ei_ comercio inte~na~ 
clonai de proôucf[)s ágrfcolas. Los países desarrolla
dos ·dominaron mucho más la,. exportaciones mi en
tras que el balance positivo dei comercio de 
productos agrícolas de los países en desarrollo se 
redujo gradualmente a medida que las importa
clones aurnentaban con rnucha .mayor rapidez 
que ias exportaciones. AI rnismo tlempo, ta ayuda 
a la agricultura_de los países en des:mOJio no llegó 
nunca a niveles ni siquiera modestos. 

Laali-mentación yla agricultura presentaron 
un cuadro contradictorio duránte estos dos dece

JliOs, ya que hubo rnejoramientos consid8rables, 
pero casi todos en países y entre consumidores o 
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productores que ya disfrutaban de alguna posi
ción ventajosa. 

Resultados alternativos 
fi~§._§_ futuro ------·-

Con (lste trasfonrJo, se han examinado alter
nativ<Js de cambias hasta el aiio 2ÕÓO. 

Un rE:sultado deprimente seria simplernente 
!a continuació:-J de las tendcncras a largo plaw 
existente~. que pcrpetuarian o aumentarían las di
ferencfJ.'; ;mire los que lierwn y los que no tienen. 
Sôio cn los poíses dc.r)orroll~tdos' d;; econcwnia de 
mercado y en und mino da de pBise~ cn rJt.~:.;arrollo 
represenlarín la pcrsistencia de las tendeocias un 
resultado satisfactorío. Habría un aumento aterra
dor del.núrnero de gravemente desnutridos que, 
de acuerdo con las estimacioncs conservadoras 
de la FAO. podría ser de unosôOO ~ 650 millones. 
La contribución de los sectores alirricntario y agrí
cola de casi todos los países en desarrollo ai cre
cimiento económico y ai mejoramiento social se-· 
ría totalmente insuficiente. · 

La comunidad mundial no puede aceplar los 
resu!lados proyectados dei modelo tendencial, 
pero tales resultados son una p10yección realista 
de las condicfones en que se enc6ntrará pronto el 
mundo si no se realizan cambias importantes. 

Eh consecüencia, se han bosquejado dos re
sultados alternativos mejores para los· países en 
desarrollo, junto con sus reperClTsiones pfincipa
les para los países desarrollados. 

Et Modelo B, modestamente ambidoso en 
casi todos los casos, elude los peores resultados 
dei modelo tendericíal. En este modelo se elevan 
por doquier las'ingestas de alimentos,-aumenta la 
pmducción a alre_dedor de un 12 por ciente sobre 
las !asas_ de las lendencias. se detieneel dete.rioro 
da la autosuficiencia en cereales. y mejora relati
vamente la.situación de los países de ingresos ba
jos, pero, a pesar de ello. no puede considerarse 
todavia el resultado como satisfactorio paralos 
países en desarrollo. El número de los seriamente 
desnutridos desciende sólo marginalnienie,_el de 
puestos-de trabajo en la agricultura aumenta con 
lentitud, el balance dei comercio de produclos 
agrícolas sigue estático, y la pequef\a proporción 
de aumento de los ingresos agrícolas per cápita 
deja a la población agrícola en una posición cre- _ 
cientemente desventajosa en compa-.acíón con 
las de las zonas urbanas. En general, el mejora: 
miento es demasiatlo limitado para que estemo
delo sea la única alternativa "mejor>•a la de conti-
nuación de las tendencias._ · -- · · -- --

El Modelo A define realmente la trayectoria 
d.e cambiüS-necesaiíos. El ritmo es rápiôo. El PIB 
per cápila en los países en desarrona·aumenta en 
un 4,5 por ciente anual, la producción agrícola 
crece a razóicy del3,7 por cié-nlo anual yel produc
to resultante w duplica con creces entre 1 980 y el 
ano 2000, àumenlando las necesidades de mano_ 
de obra agrit'ola en casi un 2 por dento ai .afio. El 
consumo· de alimentos mejora apreciablemenfe en 
todos los países, y aunque no se elimina una gra
ve desnutrición --ninguna !asa remotamente fac-

lible de crecimienfo económico podría dar por si 
.misma ese resultado en dos decenios- se redu' 
ce muchísimo el número de seres hambrientos. 
La tendcncia descendente de los excedentes dei 
comercio de productos agrícolas de los poises en 
desarrollo se invierte decididamente. 

--. NO es necesario examinar Ioda la serie de in-
dicadores del mejoramienlo. El resultado es bási
camente una conquista de los países en d~sarro
llo mismos (la ayuda exterior a su agflcu!tura entre 
1 980_y 2000 no supera el 3 por ciente dei valor 
bruto de su producción agrícola). Sin embargo. 
los países desarrollados contribuyen a cse resul
tado con politicas comeiciates más liber ales y con 
una ayuda respaldada por la acertada administra
ción de supropia agricullura. El beneficio tangible, 
derivado dei mayor nível de crecimiento econó
mico dei mundo en desarrollo. es el aumento de 
la demanda de sus productos. Laatenuación de 
las tensiones políticas y sociales que ríacen de la 
pobreza y de la desesperanza en un munrjo de 
abundancia material es una conquista generaL 

El resultado contemplado·en ambos mode
los hipotéticos, incluso en el Modelo A. abierta
mente ambicioso, podría realizarse. y es esancial 
para alcanzar los.objetivos convenidos internacio
nalmente. Debe hacerse sin embargo una adver
tencia importante: en el pasado •. las guerras y los 
dislurbios civiles han perturbado con demasiada 

_ frecuencia el proceso de desarrollo, y natural
mente es imposible predecir cuando y dónde 
·pu éden occurrir tales perturbaciones en el futuro, 
pero donde las haya. se re.ducirá seriamente la 
posibilidad de lo.grar las mejoras indicadas. Análo
_gamente, la ineficiencia yla conupciófl adm<nis
trativas inhibirían también gravemente el desarrollo. 

-~.§.trategia para e! desarrollo 
alimentaria y agríco:a . 

Car:~cterística~r[erales.l,os.resullados de 
tos modelos se hasan en una eslratr:gia explícita 
de desarrollo, de la que se ilan dado delalles en 
los capítulos precedentes. En el presenfe capítulo 
se fiende a reunir los principales elementos de la 
estrategia, que es básicamente la misma para 
ambos modelos. Ef Modelo A representa una 
aplicación acelerada, mientras qoe- el Modelo B 
extie_nde la misma actividad durante un período 
más largo. 

Los objetívos generales de ·ta estrategia 
son estimular el establecimiento de condiciones 
nacionales e internacionales en materia de ali
mentación yagricultura que-permitan ai sector ha
cer una contribución importante. ai r:lesarrollo eco
nómico y ai mejoramiento social en todos los paí
ses. La abclición dei hambre es un objelivo fun-

- damental de la estrategia que requiere de la ·eco
nomia la adopción de medidas en todos los secto
res, no sólo en el agrícola. Dicha f!Strategia sitúa 
en los países en desarrollo una gran parte de las 

.futuras adiciones a la producélón agrícola mun
dial. Esta es su característica centraL La mayor 
prioridad que !os países pobres conceden a la 
agricultura, incluida la cjistribución mejorada de 
los recursos de producción alimentaria y de los 
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productos allrnen~cios misrno$. va acompaFlada . 
de un marco d•; política internacional de comercie 
y asisten:;ia más sensible a sus necesidades. Los 
pa!sês dç-:sauúila(.ios adnlin;st:-an sus agri~ultu
ras~--r:Jtamente prcductll/as. con flexibilidad' sufi~ 
ciente para poder ofrecer mercaQOs mayores y 
escalonados a !aG importaciones_de los países en 
desarrollo y para aumentar las exportaciones de 
alimentos bâsicos cuançJo sea_ [1ec~sario. 

No hay nada sorprendentcmente nuevo en la 
estrategin; se trata básiczmcr,te de i,Jplicar ele
mentos ya conpcidos. lo cual es un criti':r:o realis.
ta. ELes_tudio dE;ja en c! aro que en las perspectivas 
de la producción entra la difusión y mayor aplica
ción de las tecnolo.gías existentes y cl perfeccio-
namiento constante. . _ 

Debe ponerse de relieve que està estrategi9 
exige en efccto una ruptura taj3nte con las prácti
cas dei pas1do, un cambio de acti.t[Jd en Cllnnto a 
la alimentaclón ylr; dgricullura. ya que mucho de 
lo que ya ~c sube.casi no St{aplíca con suficrcnte 
arnplitud. en el rncjor de los caso$. En lps países 
en de~arrollo, esto··significa (J:Jr r.Hiorlda.rJ n la ali~ 
ment~ción y a la agricultura er:r to.da.)a s-z.;fnra d~ 
sus po:Ltkw~ y eliminar grl'lduairneOte 1ó~ rm)ltiplns 
peqoef'ros · obstâculo.s~- que .van acumuiG.nJo$e 
hasta convertirse en impedimentos importantes. 
En la agricultura hay que corregir muchas cosas. 
concordarias entre sí. con e! fin de elevar los ren
dimientos, para mejorar la distribución çte.Jos ali
mentos. lograr una participación eficaz de la po
blación _o cuales.quiera _otros_mejoramientos ne
cesarios. Para los países desarrollados. significa 
aceptar. en la práctica e incluso a nivel!ocaJ. las 
repercusiones de su función especial en un mun
do interdependi ente .. P_o.L ello .. est;3 estrategia. 
aunque no·ti.ene una gran no\iedad. es ambiciosa. 
Los programas urgentes pueden tener su pues
to en el fomento de ta prpducción alírnentarii! y en 
e! mejoramíento de su distribución. especialmen
te si se aumenta e! volumen de la ayuda a la cuan
tía que se propone en este trabajo. Con esa reser
va. sin embargo. el progreso debe basarse en una 
actividad paciente y pérsistente. nacional· e inter
nacional. dentro de .una estrategia global bien 
equilibrada 

La estrategia en cues\ión seesf\Jerza sobre 
todo por tener e[lcuenta el e_quilibrio entre los di
versos factor_e_s, particularmente entre la produc
ción yla distribución. Todo~ los~cambios en lapro
ducción, la distribución. el~_empjeo y los-ingregos 
son necesarios para el-éxito. Sinénbargo, dados 
los aumentos proyectados de la población. as evi
dente que el incremento de la producción de los 
países·en-desarrollo es un requisito previoJ'Osf;ln· 
cial para un mejoramiento nutricional continljo, En 
un mundo crecientemeote iriterdependienfe. los 
problemas. las políticas y las aspiraéioiies nacio
nales se eniazan con los ·de otros países. y en con
secuencia la estrategia refleja este hecho en sus 
aspectos globales. 

Finalmente. puede recordarse que Ja b:,se 
de· la estrategia es unanállsis dotàllado. sistcm~tr
co y cuantiiicado que abarca 20 aflos dei pos~do 
y 20 deLfuluro .r especto a·cacla uno de 90 países 
c·1 desorrollo, junto con análisis rnás bre'rEs en 

cuanto a 34 países dosarrol:aç!os. Estas pcrsp~c
livas espr:cilicas de cada pais se rcúnen en la e3 · 
~rategia g:otx1i. En aencm!, $ó:o c~t3 últiriia puccJc 
exponerse ·a.quí. ' 

3e proponc. rcd[Jticfa a lo escnci~I. una es· 
_tratcgia cn cuntro p;:trtc:J para la a!imr:ntncíón y iG 
a~Jricultur::t E~Jto 8stroteni·! cnucr(a ó! e:.:_,_tmori d~'~ 
cu;1to __ E;:! emento~_ piincipíJif;G", y !a adqJdôn dr:. 
medidas en cada uno de ellos; los dos primeros 
de esos elemento~. se relíefen principalmente a 
países en desarrollo y los demás a todos los pai ses: 

- modernización dei proceso de producción; 
- distrlbuclón mejorada por rnzones de equldad 

e incentivos; _ ~~ 

-, actualización deTmarço político internacional; 
- adopción de medidas para preservar el media 

.. ambiente. 

~ _ En los párrafos siguientes se recuerâa muy 
bJevemente el fundamento básico y la fuerza de 
cada elemento. omitiendo muchos detalles Y.rno
dalidades importantes. Su contenido se limita 
ade más a la agricultura~ como actividad diferente 
de la silvicultura y la pesca. cuyas cstrateglas de 
desarrollo se bosquejaron en er Capitulo 4. 

lvfodwnización delproceso de producción. 
La producción agrícola de los países en desarro, 
llo debe aproximadamente dvplicarse en los últi
mos decenios dei' siglo. ;:laumento de los ingre
ses per cépila en la agricultura se obtendrâ sólo 
con el incremento 9e la producción por persona. 
i.Qué si~nifican estes objetivos para la produc-
ción agrl cola? · 

Corho cada dia escasearán más las nuev13s 
--uerr_as CulUvables en !os países en desarrol!o ~se~ 
gún Ias proyecciones para el ano 2000: éasi dos 
terei os de su pob!ación vivirá en países en los que 
estará cultivado el95 pórciento o más~ dei total de 

·1a ti erra labranlia potencial--. el incremento de los 
· rehdimientos es Ia única respuesta para casi lo
dos ellos. Los rend;mientos medias dei arroz en 

-é! Modelo A en cuanto a lps 90 países en desarro
llo se elevaiTde~ 2.1 Uha en 1 978/79 a 3.2 Uha en 
el ano 2000;los dei maíz de 1.4 a 2,2Uha. ylosdel 
trigo de 1.4 a 2.3 Uha Respecto a los países don
de ya escasean rríllcho las ti erras. los rendimien-

- tos en el afio 2000-arrojan un promedio no inferior 
ai 86 por ciento sobre los obtenidos a mediados 
de los anos setenta. 

Para cóns~eguir este aumento de rendimien' 
- fos. debe modernizar se el prõceso de producción 

agrícofa en los países en aesarrollo.lo cuaí signifi
ca el uso de ins~mosn,-ás-.. rriodernos,. por unidad 
tle tiena. Entre 1 980 y e! afio 2000. el Modelo A 
de la astrategia prevé que el consurno de. fertili
zantes aumente en un 8,5 por ciento anual. elde 
semillas mejoradas ~en un:s por dento. el de ener
gia comercial en. un 8.3 por ciento. ei de ti actores 
en uii 9 por ciento y e! dei total de los insurnos co
rrienles en un 5.8 por dento. Su uso productivo 
requiere ademas e! mejorqmlerito de la exp!ota
ción. la ampnación de los servicios de extensión 
-debe casi quintuplicarse e! número de ex
tensionistas capacitados a nível de campo-. in-
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vestigaciones que sirvan de apoyo para cst2s ac
tividades, explotaciones agrícOlas dG extensión 
técnicamente ii:lónea y créditopara financiar el in
cremento de !os medias de producción. La lista 
completa puede ser muy extensa y variará de 
acuerdo.con las circunstancias locares. 

Deben hacerse inversione.s sustanciales en 
la agricultura, a1.1n cuando la estategia estab!ezca 
un ·creciente aumento dei uso total de mano de 
obra. La inversión bru!a en la agricultura primaria -
llegaría a 93 000 millones de dólares (de 1 97pJ 
anuales en el ano_ 200.0. en ·er Modelo A, y a 
132 ooo mínohes âe-aólaies (de 1975) sise in
cluyen el alrnacenamiento, el mercadeo, el trans
porte y la primera fase de la comercialización. 

La modernización no significa una transfe
rencia Ciega de las tecnologias ·de explotaciór\ 
agrícola d.e Amérrca dei Norte· yEuropa à los pai
ses en·desarrollo. Por ejemplo, la estrateg!a cuen
ta con que aomente· en cantida.d creciente la ma· 
no de obra qoe se utiliza en la exploJación agrícola 
de los países en desarrollo (éxactarr.enteTo con~ 
traria de lo que ha venido oc.urriendo en el mundo 
desarrollado). La maquinaria se iritrbduce princi
palmente para aumentar el empleo en la producti, 
vidad laboral {por ejemplo, haciendo posible que 
se increm·ente la ihtensi.dad dec\Jitiv'o) o pa;a ;:os: -
tituir a los animales deJiro. Pero algunos países en 
desarrollo ya han entrado en la fase de estac,or.a
miento o disminución dei ntlrriE~ro de personas 
dedicadas a la agricultura y, para ello, hacc i"lta 
una mecanización que sustituya I& mano de obra 
por maquinaria. Los gastos en los insumos co~ 
rrientes de producción se elevan más de prisa 
que las inversio:oes. Por ello sep.-evé.una moder· 
nizaeiôn··ffft)y~selecliva. 

La .rr~ernización dei pioceso de produc· 
ción ocurnrá càsi (I'Jero .no énterarnente) por si 
misma, si secumple una parte clave dei segundo
elemento de ia estr.ategia.(e{incremento de los in,· 
cent!vos para los productores). Siri embargo, los_ 
gobiernos deben.ad_optar políticas que P~[mitan a 
los agricultores, grande.s y pequenos, cüalesquie
ra: que se.a su ámbito económico y politico, tener 
los medias prácticos de elevarsu productividad y 
la de la ti erra. 

La estrategia asigna a los gobi.ernmna·rei!S· 
ponsabilidad concreta de asumir una función di
rectiva en la promoción de las ioversionesagríco
las y garantizar iossuministros de los medias de 
producción {por ejemplo, med1ante políticas de 
importación, eiaboración de los pro-diJctos en el 
pais, sef\/iciosae entrega). En segUndoJugar, de
ben conseguir que todos los agricultores tengan 
acceso a esos suministros. En tercer lugar, hande 
ayudar a los agricultores a utilizarias con efic'acia. 
incluida la minimizaC:ión de los ingresos o de los 
cestos de los frac.asos íniciales: Finalmente, es 
necesario • mejorarC:on urgencra. e/ almacena· 
miento para que lOs aumentos conseguidos en la 
producciói't agrícola no reslilten reducidos por las 
pérdidas qoe tienen lugar después de la cosecha. 
que ai presente causan una .fuerte merma de las 
existencias alirrienticias. Los cõstos -de las inver
siones necesarias p!ira mejorar el almacenamien
to se incluyen en las estimac<cnes de la estrategia 

Pasar de una agricultura tradicional, de rendi· 
mi~ntos relativamente bnjos. a tecnologías mo
dernas y de mayor rendimiento es una tmea enor
me, que no puede hacerse de la noche a la muna o 

na. pe1o hay tantos ejemplos de realizaciones 
frudíferas que ~o· detie ha.tJer e.scrúpulos en 
cuanto a su viabilidád No hay otra alternativa. 

Distribución mejorad;;, por razones de eour. 
dad efncent{VQ5. LO$ nspE!ctos internos rnâs corn
plejos y politicamente delicados de una estrategia 
alimentari_u yp.gricol8. no son lr;s cucstiont:s técni
cas de la_prodt.;cción,_l_a rnayoría de las cÚales po_
drían_resolvt==.;rst1 Ç:pn !os co_noci1nientos adufiles.
Los prób!erqas inás dif_icites son los cl:~~~ificedos 
corno institw;tonales,y en especial los dedistnbu· 
ción e if)qalrJ>vk 

La distritución de- los ingr6sos en un pnis 
influye dn eLr:iivd y 8! creC:1 r~ir:-;nto de fa demu~Ki~l 
efectiya conq~e .se_e:uitr·enta la ogncult.urn. La di~;~ 
tribución de la propiedad o el acceso a los recur
sos de producción y a los servicios dentro de la 
agricultura determina el régimen de los ingre
sos-o el de la pobreza- en el sector; yla distribu· 
ción de los ingresos, mediante la cuantia relativa 
de los precios entre la agricultura y los sectores 
no agrícolas, determina en gran parte la suf'cien' 
cia de los incentivos concedidos a los agricultores 
cori ()b]efc)de aumentar la producción. Para ai· 
canzar los objetivos de la estrategia. deben to· 
marse medidas e.n todos estes frentes sirnuitá·· 
neamente. 

La función básica de la ôistiibución mejorada 
es aplicace/ principio i:le.una mayor igUaldad e~ 
las sociedades, incluida la reducclón de las des
ventajas especiales que tiene la población rural 
en comparación con la urbana. 
_ . En este estudio, lasrelaciones comp-lejas en
tre 'et credmiento demográfico y las condiciones 
éé6n6micas s'e han \ndicado só lo de mane r a su · 
Cinta: [as g-rEmdes.masasge ta población rural es
tarían en mE:jores condiciones si se hiciesen los 
cambias en la distribución y se alcanzasen las 
metas de producción seflaladas en.l? estrate.;ia 

- de dE!sarrQrlo propuesta. Por consiguiente, el re
sultado debe apoyar las·políticas dirigidas a pro' 
porcionar las condiciones que en definítiva con
ducen' a la disminución de las tasas de natalidad: 
. Los medi os de majorar la distribiJcion eslán 

·§~o.E!n Iª agricultura corno en el con;unto dei 
pais. Dentro de la agricultura, laclave está en ma
jorar e/ acceso a la tierra; ai agua ya los servicios. 
Deben introduciise cambies a este propc\stto: La 
naturaleza detallarJa de tos carnt:Jios adoptados 

.por las reformas agranas en -cuanto a mdistribu
ción de las tierras, mejoramiento q_~ su tenencra. 
etc es menos importànte que su result8do rez
pecto ai aumento de los ingresos dei campesi
no ~oobre y a la mejora de los incentivos para :a 
producoón. En la economia como con;unto, los 
med1os so.n. en pfimer lu_gar, elevar deckJicl2menw 
te la çondicióndel sector rural en lo.tocant8 ol me· 
jqramicnto d81 transporte. la vivienda. el r1ba.stt::ci
rniento de agua. la erJucación. etc. y, en segundo 
:Ugi-;r, e! us.o vigoroso e im.qgirlaliVCl de dív8rs4s 
me<Jidas como subsidias, alimentos por_trab.ajo y 
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dis!nbución ui recta d0 prouuctos ?lirnenticios pa
ra dar a la (.J1Jbt8dón pobre. y esped-a!mcnte a ia 
perteneciente a grupos_ vulnerables, una mayor 
accesibilidad a los alimentos. Si se decide elevar 
los precios de éstos con <;>Ifin de olrecer a ip_s_agri
cultares incentivos más poderosos, serán tanto 
más nece_sarias esas medidas encarninadas a 
salva~:juardar o rnejor ar la nutriclón de loS '"'r:to-
res más pobres de la población. . 

Oebe haber incentivos en forma de precios 
apropiados, si se quiere que los agricultores ha
gan un mayor esluerzo, soporten riesgos adicio
nales y estén dispuestos aahorrar a invertir más, 
todo lo cual requierc que se acelere el cr.ecimlen
to de la producción. Es ccmprensible que los go
biernos de los países en uesarrollo se resístan a la 
idea de aumentar los precíos a los productores, 
pero el suminístro de alimentos baratos. yla impo
siciôn de una pesada carga tributaria sobre las ex
portaciones de productos agrícolas conducen 
con demasiada facilíoao a; estancamíento de la 
agricultura. Por consiguiente, ·és muy impo.rtante 
que los gobiernos adopten o reajusten las-políti
cas de precios para promoverei _incremento y el 
uso más effcaz.de losinsumqsccomprados con el 
fin de acelerar la -producciôn, particularmente la 
de !os peqlleõus: _agricultores: El _ mejoram.iento 
dei mercaoeo de procluctos.alirnenticios y agríco
las, interno y externo, junto con la provisiôn d~ 
crédito suficiente a tipos razonables de interés, 
son pasos importantes hacia el alza dei precio real 
recibido por el agricultor. . 

Los gobiernos de c:'lsi todos los países po
bres deben dar m;o;yor prioridada laagriculturaen 
la política yla planificaciôn gerierales dei desario, 
llo, lo cual no significa el abandono de la industria, 
sino más bien el reconocimiento de una interde
pendencia entre ena y la agricultuca y la necesi
dad de que esta .última se mant .. nga en márcha 
para apoyar las primecas etapas de la industriali
zaciôny, posteriormente, para proporcionar un_ 
creciente mercado interno _ai ~ector industrial 
nuevo o ampliado. 

8 requisito político previa. para la introduc
ción y el rnantenimíenlo de una distribuciôn mejo
rada y una mayor equidad es el incremento de la 
estabilidad y el perreccionamiento de la admini<
traciôn de que muchos países en desarrol[o han 
disfrulado en los dos últimos decenios. 

Eri resunien: sôlo uria distribuciôri rnejorada 
junto con un crecimiento más rápido de la produc
ciôn propagará benefícios tangibles, importantes 
e inme8ratos. __ 

Actualización de/ marco político intemilcio
nal. Elmãrco TrifêlnacíOrialenque ã]Ja.reC'cn-en
cuadradas actualmente Ji'Lalimentaciôn y la agri
cultura es el resultado de uQa e.voluciôn que res
ponde más a las necesidad_es de los países desa
rrollados que a las de los que se hallan cn desa
rrollo. La corriente come.rcial de praductos agríco
las se dirige principalmente a los países desarro
llados o !iene lugar entre ellos; las normas y las 
renuncias de.derechos.del GA n ob~decen a los 
intereses de esos países; la investigación agríco
la, globalmente considerada, se orienta todavia 

predominantemente hac[a los problemas de los 
países de la wna.templildà 

Este marco internacional. debe aciualizarse, 
restableciendo el equílibrio. Los países en desa
riolio necesitan una estructura politica internado' 
nal que atienda y estimule sus propios esfuerzos 
para modernizar la.agricultura, majorar los incenti
vos y benelicios-y aumentar los inglesas netos.de 
divisàs procedentes dei cornerçio de productos 

-agTicolas. Ese marco debc.seguir siendo todavia 
apropiado a·los intereses àlimeritairo.s y agrioóias 
de· los países desarrollados pero la interdepen· 
dencía.global, particularmente la inlluerrcia de las 
condiciones exteriores sobre los intentos de los 
países pobres· de ele'lar. su tasa .de _crecimiento 
agrícola, hace esenc:ial una evoluciôn ulterior. 

·-- ·Este elemento_ de la· estrategia consiste en 
una série de.cambios. 8 cornerclo de productos 
agrícolas viene en primar lugar. Los países que 
plléden permitírsela deben abrir sus mercados 

- êón mayõf amplitud: T ódos los países desarrolla
dos, de economia de mercado y de planíficaciôn 
centralizada (y algunos países en desarrollo tam
bién) pueden, quizás con excepciones tempera· 
léS, dar a sus co.nsumidores l_a oportunidad de 

- cbmpràr más productos agrícolas importados y 
elabcrados. La protecciôn y autosuficiencia pue· 
dendisininuirse gradualmente <,m poco en estos 
p8Jses~é-n benefido de todos. Hará falla rnod1fic.ar 
muc.has poHticas afines para concordar la estabili
dad inlerna§Jaseguridad dei abBstecirnicntocon 
la expansión del comercio. Deben re:anudarse a 

-sú debrao tiempo las negodáciones multilatera
les, concentrándolas_más en la ampliaciôn dei co
mercio futuro. Los países exportadores desarro
llados serán los primeros en beneficiarse de ello, 
pero para asegurarse de que los países en desa
rrollo comparten plenamente la ewansiôn dei co
merCio seráesehciai'tómar medidas de genero_sa 
pi'eferenciá r especto a ellos y ayudarlos a majorar 
la_ca·ntidaJ:l. calidád y fiabilidad de sus ofertas de 
exportaciôn. Habráque escalonar y armonizar las 
aclividades.internaeionales dirigidas·a aumentar 
lasexportaciones agrícolas' de los países en desa
rrollo con la ulterior apertura de los mercados de 
Jas..ó~rollados. 

. Los parses en aesarrollo aeben aprov.:char 
las:oportunidades que surjan para ampliar el co
merCio fntrarregional de prbd_uctos agrícolas y 
inedios de praducciôn, pues de este sector pro
cederá el aurnento y la dinâmica de la demanda. 
Los pai ses en desarrollo de ingresos medias han 
de desempenar un papel de crecienle importan-
Ciá Cõmo mercados. . . _ 

Oebe ccnsegurrse crear la ccnfianza en el 
funclonarniento de los rneçar.ismos dei comercio 
jntemaçjg_nal_ para· aseaura'r <os suministros y 
mantener abiertos los mercados. Es ésta una ' 
cuestiôn más de aplicaciôn de políticas que de 
cambias· fundam entales de su naturaleza. Los 
países desarrollados benen que aphcar sus pohb
cas alimentarias y agrícolas con el fin de crear 
confianza e; r~ la disponibilidad no sôlo de mayares 
merc3.( ; tambiéndesurriinistros aralae ~ 
portaCió'il. Han de.ENrtar a compra anl!crpada de 
existencias en tiempos deesc"sez. A este propô
silo, el mejoramientó -de los acuerdos para la for
mación de reservas de c_ereales y para el acceso 
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de los países pobres a ellas son esenciales para 
acrecentar la seguddad a!u~nentaria. 

Los países desarrollados y otrcis países tle
nen una función critica que~ desempenar median
te el incremento de su asistcncia a la agricultura 
de los peiscs er1 desarrollo y la generosa expan
sión de suS s~uministros y finaflciadün de· uyudF.I 
alirnnntaria. En rnatcrin. tir.J: asister:cia f~xteríor a la 
e.gricult_u_ra.!a corri-ente_ do nyuda hu permanecido 
dernasiado b~ja. y el incrcmentai1a es un con1po~ 
nente intr.:grrtntc de la e~J!rot·~rJi8. [! reciente flujo 
de 4 000 a 5 000 m:Jionus de dólar•JS (de 197SJ 
anuales (definición ~ .. estricta• de la OCDE) debe 
aproximadamente triplicarse en términos reates 
en 1 990 y cuadrúplícarse en el ano 2000. El co
metido principal de producir alimentos suficientes 
corresponde a las mismos paí:ôi"es en desarrollo, 
pero sin una ayuda más generosa; llevará dema
siado tiempo, especialmente en los países en de
sarrollo de ingresos bajos, la transición a las !asas 
de crecimiento de la producción de 3,5 a 4 por 
ciento que son necesarias. 

Se han expuesto en este trabajo diversos 
medi os po-r los que tá asistericfa po"dría utilizarse 
con rnayor eficacia. Ninguna de estas propu estas 
es nueva.- En todos los respectos. sin embàrgo, el 
marco internacional actual es inadecue:do para 
dar a los países en desarrol!o la confianza que ne; 
cesitan en la~estabilidad y el estimulo de las condi· 
cíones exteriores pata contribuir asas esfUézos 
de desarrollo·agrícola. 

Adopción de medidas para preservar e/me- _ 
dia ambiente. La tierra y elagua son los rec_ursõs 
primariõs, coti'dianos. de la producciÓrÍ agricol::l. ~ 
Su uso debe equilibrarse con su coriservaci6n; 
hay que respetar las necesidades de las gencrª~
ciones.futuras en cuanto a tierra prodUctiva, agua 
incontamlnada·y una variedad_de especres. 

Además dei dano que pueden acarrear los 
cambias climáticos. leis eflue~ntes industria!es o 
las catástrofes nucleares, e: medi o ambiente pu e
de resultar danado por las actividades aQrícolas. 
por ejemplo, la presión demográfica quê fuerza el 
aprovechamierito ~intensivo de suelos fr3gi!cs. 
los desechos tóxicos de· modernos insumos de 
producción, los efluentes procedentes de una 
explotación ganadera intensiva que excectcn de 
lacapatidad de absorción dei ecosisternalucc1!, la 
destrucci_ón de la cubierta forestbl. con la- ccrisi ~ 
guiente alteración -dei clima. y la pesca exce~iiva 
de deteminadas.espccies. --- ~ 

La estratcgia de desarrollo a porta un e qui li
brio entrcel uso de las tecnologias modi:rn;os pa
ra inrpulsar la producción y la neccsidlld dr> evit.~rr 
dafíos írreve.-rsib!es a! meclio_;lfTibiento. La sntis~ 
facción de los nccesidadeS fu~ums de prccJucciôn 
suponainevitablemenle carnbios. corno la exparl
sión de lasur.)erficie cl:!tl~iBd.o;.li costa. en parte. cJ'~ 
redudr los bosques trOpical e!; y eJ h~bitat natur:.:l 
de algunas especies de plantas y animales, así 
corno un aumento considerable dei uso de fertili
zantes y plaguicidas químicos. En algunaszooas, 
se reducirán mucho los recursos hídricos para 
atender las exigencias dei riego. 

Todos estas cambias pueden hacerse sin 
causar_ un daf1o significativo ai rnedio ambiente, 
per o será necesario aumentar el contrai y los gas. 
tos para protegeria. Se estima que las neccsída
des de capital para conservación de~ suelos y 
aguas y el contrai de las inundaciones en los 90 
países errdesnrrollo ascrenden a un total de unos 
25 000 millones de dólares (de 1975) durante el 
período 1980-2000. La ide a en que se basa la es
trategia a este propósito es 'que los alimentos de 
consumo~ humano tienen prioridad sobre la con
veniencia de evitar danos menores oreversibles 

· ai medio ambiente, aunque la vigilancia ecológica 
deba poner en guardi$ a I e wmunidadinternacio
nal con r especto a tal amenaza. Si se aiegan los 
intereses globe.les para justificar el deseo de evi
tar ese deiio. los psíses mas prósperos tiénen ra. 
obligación cfe proporcionàr lOs- recursos sustituti
vos (equipei csencial, conocirnientos técnicos, e 
inclusO" aYuda anrnentzria·du-r-anre a!gUnOS' perío
dos) para permitir a !os países en desarrollo adop
tar las tecnÓiogías de producción que aumenta
rán su rendimiento sin causar danos ecológicos. 

En resurhen, los países deben tener siernpre 
en cuenta los intereses ecológicos en las poiiti· 
cas relacionadas con el aumento de la produc
cíón agrícola. Es preciso evitar los danos irrcvc'rsi
bles o extensos, pero las consideracioncs ecoló
gicas no siernpre han de tcner preierencia sobre~ 
las dei incremento de la producción. 

Finalmente, hay una responsabilidad ;nterna
cional definida cn muchos problernos eculógicos 
nacionales, y los pai ses más prósperos deber. es
tar preparados para prestai' una -asiStencia ad:clo
nal a los países pobreS en los que se planteen ta-
les problemas. ~ 

Los problemas alimentarias_ y agr!colos que 
surgírán én !oS aiios ochenla y noventa pueden 
resolverse si existe la volunlad política de h?.cerfo, 

_ tanto nacional como internacionalmente. pGro 
~ ~<quê ocuúirá más adetante? Este estud1o exami

n-a las 'conçficionçs que pueden presêntâr'se r~ as ta 
el aiio 2000. pero las gEimeraciones futuras s.: en
fren.larán tambiéri con la misma cuestióll básica 
de cómo cultivar y distribuir piocfuctos alimentí
cios y agrícolas en caniidad suficiente. El creci
riiíento demográfico será todavia la fuerza motriz 
central durante gran parte dei próximo siglo, aun
que necesariamente todas las proyecciones a 
largo plazo relativas a ese crecimiento son muy 
especulativas. Una proyección de esta naturale
za, expuesta en la Gráfica 7.1. se basa en estima
çiones dei Barico Mundial No debe considerarse 
como una prediccíón; con ella se ha pretendido 
niçís bien dar una indicación summia de las reperc 
cusiones medialas de las tendencias recientes 
sobre la base de algunas hipótesís específicas. 
Otras proyeccíones a Jargo~plazo sobre la pobla
ción pueden diferir algo,p"Bro rio es probable que 
den resultados de un orden de magnitud comple
tamente diferente. De acuerdo con"estas proyec
cionés dei Banco Mundial. la pobladón mundial 
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podría \legar a un nivé\ estacionaria de poco me
no.s de 1 O 000 miilones haciafir.ales dei sigló J\'XI, 
frente a los 4 400 millones actu-aies y a los 6 100 
miHonas proyectados para e\ ano 2000 .. A la PO'_ 
blación estacionaria hipotét'ca de los distintos 
países se ilega, naturalmente. en anos diferentes 
que van desde e\ 2005 respecto de algunos paí
seseuropeos ai 21 70, principalmente en cuanto a 
algunos africanos. La mayor parte dei aumento 
.tel'l§a lugar a mediados dei siglo, 1\egando la po
-blación mundial a 9 250 millories éh ~!I ano 2055. 

LCuál es la importancia de estas proyeccio
nes para las necesidades futuras de productos 
alimentícios y otros productos adrícolas? Todos 
los .cálculos pueden ser sólo conjeturales, _pero 
una cosa es segura: c;ue las necesidades aumen
tarán rnás deprisa que la población mundial. Casi 
todos los in,crerne_h)os demqgráfico~ (95 porcien-

to) tienen_lugar_en países hoy dia en desarr.:;IJo, 
ci1.,1e. por lé_rmir.p m_edio, tie:nen niveles- baíos de 
cons.u'rrioj5er cápità. Distinguiendo únicamente 
entre los grupos de países actualmente desmro-
1\ados y ea <lesarrono Oncluida China), y ·slipo
ilíendo; pdr Una parte, Qt1é los primeros aurner1ten 
su consumo de producto~~H_m~~ticios y agrícolas 
por persona en otro 20 por c1énto duran:e e\ 
período 2000-2055, y, por ofiã. que los países en· 
desarrollo. coino grupo, lo aumenten en un ôO por 
cient() durante el mismo período respecto a los 
ni~6ies re-gistrados en el Modela· A para el ano 
2000 (con lo que en 2055 su consumo percápita,' 
en términos de los valores de 1975, será igual ai 
50 opor dento dei correspó'ridiente à los países de
sarrollados, frente a\32 por dento de 1980 y ai 36 
por dento dei ano 2000), las \asas de creclmiento 
de la demanda total pueden calcuiarse de la rna
ríera indicada en e! Cuadro .7.1. 

CUADRO 7.1 Tasas de crecimiento de la población y de la demanda total: 198Ó-~oo e hiPptesi.S e'rt cuanto· 
ai período 2000-2055 · 

1980·:2000 A 19B0·2055 2000·2(.155 
Tasa de Tasa de rasa de 

crecimiento lndice crc.cimiento lndlce crecimiento Indica 
"4 anual 1980 .. tOO '11. anual 1980 .. 100 . r. 2nual 2000 ... 100 

Poblac16n1 

Pai~es desarrollados 0.6 113 0,3 126 0.2 112 

Pai"ses en desarrollo (incl. Chiria) 1,9 146 1,2 239 0,9 164 

Mundhd 1,6 138 1,0 209 0,8 152 

Demanda tot.:~l 
Paises desarrollados 1,2 127 0,7 170 0,5 134 

Paise.s en desarrol!o (incl. Cl">it1C.j 3,1 185 2.2 498 __ 1,5_ 270 

Mundial 2,2 155 1,6 ~126 1,4 211 

1Proyec<:ionas d~l Banco Mundial. !ige·ancnfe inf~Hitlr~,-. r.o:s~_er.to a 19:10·2000, a l!" v;m:Hll<'l mt~tr:llann ~o la_s Nae1on~o:. Unl~as 

La sencilla ensenanza de la~ proyecciones 
es que la demanda mundial (lncfulda China), que 
podria aumentar en un 50_ por ciento en los próxi
mos 20 anos. se dupflcará concrece_s en la prime
ra mitad dei. próximo siglo. En otrm; pa\ab1as, en e\ 
momento en que e\ mundo se esté aproximando 
bastante a la estabilidad de la población, la de
manda de productos alimentícios y agrícolas po
dría ser e\ trip\e de la actual Globalmente, "Pro
ducción» puede leerse por «demanda•. La ic!ea 
de duplicar la producción .alimentaria y agrícola, 
entre los anos 2000 y 2055 r.esyltaintimidatqria; 
significa que no puede llaber !regua, durante otro 
período de 75 a100 anos, en lanecesid.ad de 
continuar aLimentando la producción mundial un 
ano tras otro. No.obstante, la esencia"del proble
ma está no tanto en la tasa media de crecimiento 
de.la demanda de\1 ,4 por ciente anual, como eri . 
el hecho de que la ml')yor parte de las necesida
des adicionales surgirán eoJos países actualmen
te en desarrollo, es decir en países que son po
bres ero reC.ursos. Es en ellos donde la producción _ 

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

total tendrá que aun1entarcinco vetes en los pró
ximos .75 anos, lo que supone, como se indica en 
e\-Cuadro 7.1, una \asa de crecirniento a nu. a! de\ 
2.2 por dento. ocuniendo la mayor parte dei au
mento en los priméros decenios dei período. Este 
último factor subraya la urgcncia dei p1ob\ema; la 
[Tlayor parte de las rnejoras requeridas. parlicular
mente las inversiones de rendi_rniento rnás lento, 
-tendrán que introducirse en tos_ próximos dece
nios. 

Obviamente, este estudio rio puede analizar 
fa cu·estión de cuál sea la mejor fo1ma de afrontar 
los ·problemas de próducción 'i distribución dei 
próximo siglo, pero algunos aspectos generaJes 
se ded-ucen por: si mismos. 

Para atender satisfactoriamente las deman
·das alímentaria y agrícola de unos 1 o ooo millo
nes de personas7!enlendo en cuenta los usos no 
agrícolas de la ti erra y los mares. hab1á que contar 
con urjá planíficación a\ menos indieativa dei 
aprovecham.ienio de los recursos globales. Oui' 
z;\s haya que atenuar la predilección actua! pó r un 
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alto grado de autarcia alimentaria nacional, pues, 
a menos que sw)an nuevos descubrimientos 
científicos, algunos países encontrarán demasia
do cara la producción adicional que hace falta pa
ra mantener un alto grado de autosuficiencia.Los 
sistemas globales de producción y comercio se 
verán forzados a responder más a influencias re
lativamente ventajosas. Hay que modificar los 
regímenes internacionales de.! .comercio; e! mer
cado de productos agrícolas de los países desa
rrollados, que en el ano 2055 tendrá sólo el15 por 
ciente de la población mundial, no será ya, como 
en el pasado, el motor de tos cambias. Los países, 
principalmente de América Latina y Africa. dota
dos de grandes reservas de..tlerras yaguas no uti
lizadas o subexplotadas. y los países desarrolla
dos cuya demanda interna aumentará muy lenta
mente tendrán·ta oportunidad de convertirse en· 
los mayores abastecedores dei mundo dei próxi
mo siglo. con tal de que los importadores puedan 
otJtener las divisas para pagar los suministros. 

Está Claro que el aümento rápido y sostenido 

de los rendimientos agropecuários debe ser la 
. base dei crecimiento futuro de la producción. La 

-· continuación hasta mediados. dei siglo XX.! de la 
- · expansión de la 'tierra cultivable en la proporción 

prevista en el Modelo A para tos 20 anos próxfmos 
significaria que prácticamente toda la tierra la
brantía potencial estará cultivada. Sólo 18 países, 
que concentran e/ 5 por ciento de la población de 
los 90 países en desarrollo, tendrán todavia ti erras 
para poner en éultivo. Afortunadamente, el sumí
nistro de medias de producción, como nítrógeno, 
potasio y fosfato. es suficiente para apoyar la ex-

- pansión de la producción, pero también esto·-ím
plica desembolsos. 

E/ respaldo de la investigación científica ydel 
asesoramiento de extensión debe orientarse mu
cho más a los problemas de la agricultura de los 
países en desarrollo, per o sif1 abandonar ia inves
tigación básica. La presión ejercida por la produc
ción de alta tecnologia sobre recursos limitados 
de.tierras y aguas planteará problemas más gra
ves de conservación dei media ambiente. 

GRAr!CA 7.1 Población mundial, 1850-2155 (miles de millones de habitantes) 

Hay una·razón muy apremiante, de naturale
za no a·grícola, por la que, en interés dei siglo XXI, 
es preciso realizar la transformación àgrícola lo· 
más rápídarnenteposíble. El empleo'iiõ agrícola 
!iene que proporCionar la mayoría de los futuros 
puestos de trabajo adicionares en los países en 
desarrollo.lo cual significa que debe establecerse 
o ampliarse la ínóustrialización y sus sectores de 
servidos. En demasiados países un sector agríco
la semies!ancado ha âetenido este desarrollo. Por 
ello, si ha de ofrecerse empleo en países donde 
dentro de un siglo estará viviendo el85 por ciento 
de la población, es necesarío contar ínmedíata
mente con una agriéultura más dinámica a lin de 
estimular y sostener la industrialízación. 

La evolución hacia una agricultura sosteni
ble de alta tecnologia del::!epooerse ya en marcha 
y progresar rapidamente. No puede esperar. Tal 
transformación reqoerirá decBnios para comple
tarse; y el g:an incremento de las necesidades de 
las poblaciones venideras pertenece, histórica-
mente. ai futuro ínmediato. . 

El siglo XXI debe.heredar un sistema alimen
taria y agrícol!!, en los países en desarrollo, Q!Je 
sea mucho más produ clivo y equitativo de !o que 
es ahora. Para ehtonces, las tecnologias de la 
producción agrícola de todos los países tienen 
que progresar razonablemente y ser capaces de 
absorber constantemente ulteriores innovacio
nes; las estructuras de la explotación agrícola y 
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los sistemas de: distribucióri--cir= los proc1uc1os no 
deben constituir un obstitculo scrio p<Jr3 ci cl2ci
miento de la producción ni -p;1rã (~u2 la ·c:is~:~bu
ció:a_se haga de un modo equi:utivo; el corncrc~c 
internacionar debe responde: a l,;s proí(J!)dis al
teraciones que tienen lugar en la ul)ii.'<~~:~>.)n dG la 
oferta y la demanda. No h0brtll1il:rn!'D ~;<..:rd com
pensar la gran acumulê!ciór1 de dG:icíl::n,:ias. q~re 
existe ahora en tales cumponentes dei s!sl.::~r:a. 

Por consig•Jfente, los cimientos- pwrl cons'3-
gi..nr _el 8norfrü§ increm·ento de la p~~.:··•i•.Jt:ci(ln q:Je 
será necc:sario en la primera mitad <i·?! E:i~~lo XXl y 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Man:~lo Mirand~. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Pro
nuncia o seguinte discurSo.)-:. Sr. P(esid~nte C Srs. Sena~ 
dores: 

O País inteiro assistiu, coln,Ovi_cl_o, à explosão de soli
dariedade que mais uma vez eXibiu a gente brasileira, sob 
o comando da rede globo de televisão. 

Antes, em razão das cheias, agora: tendo por motivo a 
seca, como a evidencia{ os contrastes deste pais diversifi
cado. 

Mas, em ambos os casos, evidente mesmo ficou o de
salento do povo quanto as perspectivas deste governo. 
Parece até irónico, mas é a verdade. Cansado, exurido, 
ex.poliado, este povo ainda encontra forças, materiais, e 
espirituais, para fazer, para rea1izar mais do que o gover
no. 

Irânico potqueessepovõ, -de tão alto Grau de cons
ciência, que Inclusive já começa a instrumentalizar~se 
para resolver os mais graves problemas nacionais, rilercê 
do anacroni~mo do governo, não ê vístõ pot esse mesmo 
governo como capaz, como politicamente amadurecido 
para eleger o seu presidente. 

Míope, ressabiado, egoísta, o governo mais se preocu
pa consigo mesmo, principalmente com a sua continuiM 
dade. Fechou-se e perdeu-se em si mesmo. Já não merece 
mais o repúdio do povo, que simplesmente o desconhece. 

Lição bonita vem de dar o governo do meu estad_o, se
nhor presidente, senhores senadores. Neste último fim de 
semana Mato GrOsso do Sul realizou, com êxito, a sua 
feira da solidariedade, numa promoção vitoriosa em prol 
de um natal melhor. Este ano para os menos favorecidos. 

A promoção foi do FASUL(PRONAV /LBA, tendo à 
frente a Sra. Nelly Martins, primeira dama do estado_e 
Sra. Celina Martins Jallad, conselheira do Fasul e umas 
das idealizadoras da feíra. 

b de se ressaltar o fator credibilidade, de que se ressen-
te, para o desalento de todos nós, o Governo FederaL A 
promoção do Governo do Dr. Wilson Barbosa MarÜns, 
congregando entidades, clubes de serviços, colônías de 
todas as origens e mesmo os governos municiPais encoi1.~ 
trou uma receptividade comovente ao ponto de cansa~ 
grar plenamente a iniCiativa. 

A condução dos trabalhos, sem cunho poUticO,-mercê 
da credibilidade do governo, arregimentou, não obstante 
a crise que tambêm Vifíiiút oD.OSs-ó estado, a maioría ab_-: 
soluta dos municípios, mesino os-de prefeitos do PDS. 

Moral dessa história, e qUe nos reporta à càmpanha 
nacional em favor dos nordestinos, em suprimento ao 
vãcuo deixado pelas autoridades federais, é a marcante 
performance do governo do meu estado, que a cada dia _ 
mais se identifica :com-o-povo~ - ~ 

A solidariedade que recebe é a solidariedade que dis
pensa, realizando um governo sem sonhos, sem des
lumbramentos, mas segundo e conforme a realidade des
te momento, que exige dos governantes sensibilidade, 
realismo e despreridimenfo. 

Mato Grosso do .Sul fez um duplO esforço de solidarie
dade - atendeu, com assinalada presença, ao chama
mento dos nossos irmãos do Nord~ste e promoveu, ao" 
mesmo tempo, uma comovente e proveitosa ca.rilpanha 
em favor de seus própriás carentes. 

- aaranti;ar su distritluciõn eoL.H\tA1va deben ser 
ech3dOS anteS del fin de est~ s;glo. :'-\tcnn;t.r ]l'..\S 

metas propLJCSlss para este Uliirt)O ÇH~ríndc .. es L.'n 
reqoisito prev·lo ;:;ar a mt:ojcrar la t~'X·.st-~:! l(:i:-:. r~~:::· s6lo 
·de \_os aue viv.en aho?a sino iarilt)iL·:~ de~~~~ g-.;ne
raciones futuras. 

Ficª_o exemplo, para registro, nesta casa. Não apenas 
o exemplo oferecido pelo povo, pelos brasileiros do meu 
estado, que este ê da índole da noss_a gente. Mas o exem

-pfo do governo, voltado sem preconceitos- para os inteM 
resses e aspirações mais legítimas da população. 

Um governo com os pés no chão, identificado com o 
povo, só pode receber da população simpatia, crédito e 
consequentemente colaboração. 

-- .Soque tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marfíns Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador NelsOn Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
__ Multiplícam-se os protestos dos investidores da Corre
tora Coroa, contra as autoridades financeiras, pela sua 
acintosa Qmissão com relação às aplicações que fízeràm 
no grupo sob a intervenção do Banco Central. 

Mais de noventa por cento dos prejudicados são pe
quenos e médios investidores, que aplicaram suas últi
mas poupanças, como um seguro contra a inflação, ali
mentada pelo imobilismo governamental. 

Qu~nc!9 alguém procura essas empresas, para confiarM 
.lhes suas economias, confia principalmente no Governo, 
que-autorizou o ~eu funcionanient_o e deve, por isso mes
mo, garanfir a poupança popular, pelo menos até um' 
cert,o limítÇ de depósitos. 

O maior dos prejudicados se encontra no Rio de Janei
ro, _onde se sucedem os movimentos pacíficos de -protes~ 
to, tendo causado nos primeiros dias, atê problemas de 
trârisito. 

Se .o Governo permitiu, pela falta de fisCalização do 
Banco Central, que a Coroa emitiss-e quase trezentos bi
lhões de cruzeiros em Letras de Câmbio friá.~, deve, ago
ra, penitendarMse da omissão, atendendo, mesmo que 
_parcialmente, à liquidação desses títulos, para que sere
duza ao mÍnimo o prejuízo dos investidores. 
~ imprensa noticiou a tentativa de suicídio de um de

les, atirando~se embaixo de um ónibus, numa demons
tração clara de desespero. 

Outro; depois de despedido, aplicara todo o seu Fun
do _de Gar3ilUá. de Tempo de Serviço na Coroa, ficando 
deseil).pregado e sem reservas para sobreviver. 

Milhares estão aflitos, diante da insensibilidade do 
Governo, que não pode fugir à responsabilidade que lhe 
c~bc;: no ocorrido, porque não cumpriu, convenientemen
te, Õ -dever de fiscalização atr3.Vês do=-BancO Central. 

Um acontecimento como esse realmente se reflete em 
·todo o men:;ado financeiro, abalada a confiança dos in~ 
vestidores, que seria restaurada, no entanto, se hÕ_uvesse 
um _ressarcimento, pelo menos parcial, dos prejUízos. 

Exige-se, ademais, maiores cuidados da fisCalizaÇão 
govema!fiental, para que não se multipliquem esses fa
tos, principalmente na dificil conjuntura que ~tamos en
frentando, com o crédito internacional do Brasil em cri
se, com uma dívida interna de dezenas de trilhões de cru
zeiros, ~m débito externo de cem bilhões de dólares, um 
eno_rme ~.defic;it" social representado por cinco milhões 
de desempregados e mais de trinta milhões de famintos. 

Daí o nosso veemente apelo, no sentido de que o Go
Verno" estude como atender a justa reivindicação dos in
vestidoreS da Coroa. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavr~ -~o _n_o_br~_ Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Acaba o Governador de At"agÕas, Divaldo Suruagy, 
de oferecer à consideração da comunidade seu plano de 
Diretrizes Básicas de Governo, para o período de 
1983/87. Mais que à consider'ã.ção da comunidade, faz a 
ela retornar, em forma de planejamento integrado e, tec
nicamente orgânico, o somatório das aspirações dos ci
dadãos de Alagoas, identificados nas várias sondagens 
realizadas em organizações, grupos e pessoas ouvidos. 

Já na abertura do trabalho, S. Ex• faz escolha da via 
participativa, como a mais democrática e a de resultados 
mais seguros, ao dizer: 

.. Destarte, é sob uma visão predominantemente 
soCial que teremos de enfocar os programas de Go
verno, os quais, sempre abertos ao contínuo apro
veitameô.to, gravitarão, todos, ao redor das necessi
dades básicãs dos que vivem no solo alagoano e 
aqui lutam pelo progresso de sua terra." 

Nenhum planejamento pode ser imposto. Vir de cim.J;t 
para baixo, sem que a comunidade o vívencie. A partici
pação dos cidadãos, desde as etapas iniciais, é de absolu
ta necessidade. Por isso, gostaria de fazer minhas, as pa
lavras contidas na Introdução do Documento n"' 1, bati
zado de Diretrizes Básicas do Governo Divaldo Su_rua
gy: 

.. -A participação, gerando uma consciência 
coletiva quanto aos desafios a serem enfrentados 
pelo Estado e suas possíveis soluções, criando um 
clíma de comprometimento-motivação de todos, 
pela possibilidade de contribuir tanto para o estabe
lecimento das diretrizes governamentais como para 
sua impl_ementação, e assegurando a adequação des
sas diretrizes à realidade estadual, por resultar de 
um amplo intercâmbio de idéias." 

Para mim, é gratíssimo veT Alagoas retomar o bom ca
minho do planejamento integrado. Foi assim que come
cei a governar, no já longfnqtio 1961. A frente de uma jo
vem equipe que acreditava nas novidades de vida- e da 
qual veio a fazer parte o atual Governador, fiz elaborar o 
I Plano_ Trienal de Governo. Numa visão articulada dos 
problemas identificados, fizemos mais que um plano de 
metas, ou uma carta de intenções. Levantamos recursos 
materiais, firi.anceiros e- humanos, que assegurassem o 
cumprimento dos programas capazes de mudar a fisioM 
nomia acanhada e bisonha de minha Alagoas. Para não 
correr os vícios de dissonância- entre técnicos formula
dores e comunidade-sujeito do planejamento, primeiro 
realizanl.os ampla sondajem da opinião dos diferentes se
tores da sociedade. Esta sondagem consistiu em milhares 
de formuláriOs, respondidos por pessoa efou associações 
de cidadãos e que veio a ser o Seminârio Sócio
Económico. 
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Muita coisa mudou em Alagoas, de lá para cá. O Esta
do possui uma infra-estruturá económica bem diferente 
daquela que herdamos. Vejo, agora, entre os objetivOs 
do Plano, a "ativação de mecanismos de identificação e
captação de recursos alternativos, fortalecendo o PRO
DU SAN para que se constitua no principal agent~ de in
termediação financeira do Estado". 

E aqui não posso sopitar á imodéstia de revelar aOs 
meus ilustres colegas, Senadores, que o PRODUBAN, 
Banco do Estado de Alagoas S.A., nasceu no meu Go
verno, e nele vestiu as primeiras calças compridas e 
afinnou-se como adulto. --

Só vejo uma limitação à vontade do Governador su;. 
ruagy- _a tremenda dependência qUe os Estados nordes
tinos têm de recursos forâneos. COri6ldo os Õlhos pelos 
vários programas, compendiadOs no Pliuio Oj;e-rãiiYo-
1983, encontramos parcela significativa éomo contri~ 

buiçã'? do Governo Féderai efOu suas Agências. COmO a 
União não têm sido muito prestante para liberar recur
sos comprometidos, sobretudo c-om o Nordeste, o Plano 
tende a enfrentar estrangulamentos. 

De qualquer sorte, o menos não abSOrve o mais: São 
perfeitamente justas e bem selecionadas as macro
priorídades, que passo a rdacionar, enqUanto faço votos 
de sua plena realização: -- - --
I- Incremento e desconcentração espacial do bem

estar social. 
II -Fortalecimento e cüversific8.ção da estrutura de 

produção agrícola. 
Ill -Fortalecimento e diversific:ição da estrutura de 

produção industrial e de comêrci_o. 

IV- Harmonização do desenvolvimênto estadual 
com a preservação do meiO- ambiente, entendendo~a 
como indispensável à melhoria da qualidade de vida. 

V- Desenvolvimento_ e presefvãção dos valores 
sócio-culturais e-potericialidades turísticaS do Estado e 
sua projeção a nível nacional. 

VI- Fortalecimento das instituições sócio--políticas· 
estaduais, assegurando um processo efetivamente demo
crático de gestãO do Estado. 

VII - Aperfeiçoamento da Administração Pública, 
modernizando e desburocrã.tizando seus sistemas e mé
todos e promovendo a valorização de seus recursos hu
manos. 

O Plano do Governo Suruagy aí está em- resumo. Dife
rentemente de 1961/66, meu Estado deAlagoas vivenda, 
agora, condições mais abrangentes, como a realidade do 
Corredor Turístico-em que Macei6-vem-se convertendo 
mercê de seus fabulosos recursos de atração. Ou com a 
definição operacional do Pólo Cloroquímico", aCcij)Iado à
Salgema e à produção de eteno. 

Oxalá possam Governo e poVo alagoanos, unidos nas 
mesmas intenções de vitória, executar esse Plano tão 
bem concebido. Pois a História não c-ontempla senão os 
generais vitoriosos. 

Era o que tinha dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão extraordinãrii1 a iea_liz_ar~se às 18 ho
ras e 30 minutoS, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em túfno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n"' 4, de 1983 (n"'ll7f82, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Argelina Democrática e Popular para a Críação 
de uma Comissão Mista Brasil~iro-Argelina, concluído 
em Brasíla, a 3 de junho de 1981, tendo 

DJÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 793 a 795, de 
1983, das Comissões: 

- De Relações Exteriores; 
_ -De Economia; e 

-=-De .Educação e Cultura. 

2 

Discussão, erit turno únco, do Projeto de Decreto Le
gislativo n"' lO, de 1983 (n9 7/83, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto de Acordo Cooperação Cultu
ral e Educacional entre o Governo da República Federa
tiva_do .. BrasiLe o Governo da República do Iraque, con~ 
cluído em Brasília, a 25 de março de 1982, tendo 
-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n• 791 e 792, de 

1983, das Comissões: 
-de Relações Exteriores; e 
- de Educação e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)....;.. Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 hora e 25 minutos.) 

Ata da 159• Sessão, 
em 22 de setembro de. 1983 
I' Sessão Legislativa Ordinária 

da 4 7' Legislatura 
- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Martins Filho 

ÀS JiJ HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: ~ 

I ris Célia- Eunice Michiles- Fábio Lucena- Rai
mundo Parente - Gaivão Modesto - Odacir Soares --: 
Aloysio Chaves - Gabriel H~es- Alexandre Costa 
-João Castelo - Helvídio Nunes- João Lobo- Al
mir Pinto -José Lins - Virgílio Távora - Carlos Al
berto - Martins Filbo - Humberto Lucena - MarM 
condes Gadelha - Marco Macíel - Nilo Coelho _-----: 
João__ Lúcio - Luiz Cavalcante - Albano Franco -

- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon -
JosÇ_ lgnácio - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró -
Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernando Henri
que Cardoso - Severo Gomes - Benedito Ferreira -
Henrique Santillo - Lázaro Bai-bosa- Roberto Cam
pos - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Jai_son 
Barreto - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octavio 
CardosQ-

0 SR. PRESID.EN'i'E- (~faftins Fúh0)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. SenadOreS. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão~ 

Sob a proteção de Dcius iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretãrio irã proceder à leitura do Expedien

te._ 

1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu

tados 

N9 699/83, de 22 de setembro do corrente ano, _encaM 
minha.ndo autógrB.fo do Projeto de Lei do Senado n"' 22, 
de 1977 (nl' 5.754/78, na Câmara-dos DepUtados) de au-
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toriadõ Senador_ Luiz Viana, que revoga o art. 93 e o in
ciso I do arL 120 da Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 
1973. {Projeto que se transformou na Lei n"' 7.123, de 12 
de setembro de 198-3). 

_N"' 700/83, de 22de setembro do corrente ano; enca
minhando autógrafo d.o Projeto de Lei do Senado n"' 127, 
de I98I (n9 5.586/81, na. Câmara dos Deputados) de au
toria do Senador AJoysio Chaves, que altera a redação 
do § 29 do art. 709 da Consolidação das Leis do TrabaM 
lho, aprovada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de 1"' de maio de 
1943.(Prc:ü~to que se trruisforinou na Lei nQ 7.121, de 8 
de setembro de 1983). 

PARECERES 

PARECERES N"'s 815 e 81ó, de 1983 

Sobre o Projeto de Deaeto Legislativo n"' 6, de 
1983 (n"'llS..B, de 1982-CD), que "aprova o texto do 
Acordo Comercial entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Argelina 
Democrática e- Popular, concluído em Brasilia, a.3 de 

. junho de .1_981 ". 

PARECER N• 815, de 1983 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o texto do 

Acordo Comercial entre o Brasil e o Governo da Re
pública Argelina Democrática e Popular, concluído a 3 
de junho de 1981, em Brasflia e remetido ao Congress-o 
Nacional pelo Senhor Presidente da República com a 
Mensagem n9 446, de 1981, atendendo ao previsto no ar
tigo 44, inciso I, da Constituíção Federal. 

Em Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, que acompanha a Mensa
gem, esClarece sua Excelência que o Acordo "destina-se 
a viabiliZar parte dos entendimentos mantidos com o 
Ministro argelinO, iiO sf:ntidõ de um aproveitamento am
plo das possibilidades de cooperação bilateral. Seu texto 
estabelece cláúsulas de ordem operacional, cuja apli· 
cação prõporcionarã resultados práticos e imediatos, e 
dispõe sobre procedimentos a serem seguidos com vistas 
a estimular o desenvolvimento do comércio entre os d_ois 
países. 

Constituem os seus Artigos II, IV, V, VI e VII, dispo~ 
si ti vos habituais, comuns a acordos de sua natureza, que 
regulam a concessão de f~cilidades mútuas para o desen
volvimento das trocas bilaterais, estabelecem o quadro 
jurídico em que estas serão efetiiadas, dispõem sobre:: a 
qualificação jurídiCa dos agentes comerciais, restrição à 
reexportação para terceiro país e, ainda, disciplinam _a 
efetuação dos pagamentos". 

No âmbito da competência de exame desta Comissão, 
nada encontramos que possa ser oposto à matéria, razão 
pela qual somos pela sua aprovação na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 06 de 1983, oriundo da CâJ!l,a
ra dos Deputados. -

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1983.- Luiz VIa
na, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Lomanto 
Júnior - t\maral Peixoto - Nelson Clll'Jlelro - LourJval 
Baptista- João CaJmon- Marco Maclel- Roberto 
Campos - Itam~q Franco, com restrições - Pedro SI~ 

PARECER N• 816, de 1983 
Da Com.issio de Economia 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
Pela Mensagem n'i' 446, de 1981, o Poder Executivo de 

conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da 
Constituição Federal - submete à consideração do 
Congresso Nacional, o texto do Acordo Comercial entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Argelina Democrática e Popular, con~ 
cluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

A Exposição de Motivos relativa ao assunto, encami· 
nhada pe"Io Senhor Ministro de Estado das Relações Ex-
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teriores ao Senhor Presidente da República, esclarece 
que a finalidade do Acordo é viabilizar parte dos enten
dimentos-que as autoridades brasileiras mantiveram com 
o Ministro das Finanças da Argélía, durante sua visita
ao nosso País, em junho último, "no sentido de um apro
veitamento amplo das possibilidades de cooperação bila
teral". 

O texto de Acordo, desdobrado ~m onze artigos, "es
tabelece cláusulas de ordem operacional, cuja aplicação 
proporcionará resultados práticos e fniediatos, e dispõe 
sobre procedimentos a serem seguidos com vistas a esti~ 
mular o desenvolvimento do comércio entre os dois paf~ 
ses". 

SegundQ a mesma fonte das presentes informações, os 
artigos II, IV, V, VI e VII do instrumento sob_enfoque 
"encerram dispositiVos habituais, comuns a acordos de 
sua natureza, que regulam a concessão de facilidades 
mútuas para o desenvolvimento das tro_cas bilaterais, es
tabelecem o quadro _jurídico em que estas serão efetua
das, dispõem sobre a qualificãção para terceiro pafs e, 
ainda, sobre a efetuação dos pagamentos". 

O Acordo terâ vigência inicial de 3 (três) anos, auto
maticamente renovável por períodos adicionais de I 
(um) ano, a menos que, c_om 90 (nOventa) dias de antece
dência, uma das Partes Contratantes notifiQue a outra de 
sua decisão de denunciá-lo. 

A matéria da presente Mensagem tramitou na Câmara 
dos Deputados, de março de 1982 a junho do ano cor
rente, com a audiência das Comissões de Constftuição e 
Justiça, e de Economia, Indústria e ComérciO daquela 
Casa do Congresso.-

No Senado, a Comissão de Relações Exteriore_s, em 
parecer exarado a 24 de agosto p.p., reconheceu nada ha
ver, na ãrea de sua competência, que contra-indica5'3e a 
aprovação do Acordo __ Brasil-Argélia, de _3 de junho de 
1981. 

O presente Acordo Comercial não formaliza compro
missos que se traduzam em expressão monetâria - ou 
em volume físico a ser alcançado no intercâmbio comer
cial entre os dois países signatârios. Se dele resultar um 
incremento no comércio bilateral Brasil-Argélia, isso 
aten&:rã a nosso.s objetivos de diversifica{ merCados 
para os p~~dutos brasileiros e de incluir novos_ parceiros 
entre os que conosco matêm relações económicas. Se 
esse resultado não ocorrer_,_ observamos, também, não 
haverá préjuízos-a <i.SSfuala_r, ou a contabilizar, em nosso 
desfavor. 

O Acordo examinado é vãlido, cabe_ ressaltar, como 
recurso para interromper a inércia e sugeri a dois E!:aíses, 
que hoje enfrentam; em escalas diferentes, é verdade, 
problemas semelhantes de limitação_ económica, o cami
nho comum da cooperação pelo inCentivo as trOCas na 
área -do relacionamento bilateral. 

Opinamos, assim, pela aprovaçãO do texto do Acordo 
Comercial entre Brasil e Argélia, concluído em Brasília, 
a 3 de junho de 1981, conforme preceitua o Projeto de 
Decreto Legislativ-o n"' 06, de 1983. 

Sala da Comissãõ, 21 de setembro de 1983. -_S_e_vero 
Gomes, Presidente em exercício - Gabriel Hermes, Re
lator- Roberto Campos- Albano Franco- Jo~ Fra
gelli - Luiz Cavalcante- Affonso Camargo- Pedro Si-
mon. 

PARECERES N•s 817 E 818, DE 1983 

Sobre o Projeto_ de __ Lei do Se~ad9_ !l"' 16, de 1982, 
que ''dispõe sobre a proibição de importar alho". 

PARECER N• 817, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvídio Nunes, 
O projeto sob ~xame é de autoria do nobre S~n~~or 

Lâzaro Barboza e: objetiva, J)urá: e_Simplesmente,--pfõibir 
"toda e qualquer importação de alho". 

:h uma proposição simples. E com simplicidade deve 
ser tratada. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Na Constituição e na noresta de leis do País não en·. 
contrei obstáculo à plantação do canteiro em que deve 
vicejar essã liliãcea. 

:t: o parecer. 
Sala da Comissão, 25 de maio de 1!?83. __ - Murilo Ba

daró, Presidente- Helvídio Nunes, Relator - Martins 
Filho -:-José Fragelli -Octávio Cardoso- Pedro Si
mon - Passos Pôrto - GUilherme Palmeira -João Cãl
mon. 

PARECER N' 818, Dli 1983-
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Albano Franco. 
O _ilUstre Senador -Lázaro Barboza 6 o aUtor d9 presen

te_ projeto, que objetiva proibir toda e qualquer impor
tação de alho, a partir da data em qu~ a sua proposição 
se converter em lei. 

Diz o Autor, na justificação do projeto, que estando o 
País- e, em particular o seu Estado- dedicad_o à pro-· 
dução de alho, com capacidade suficiente a suprir o mer
cado_çonsumidor interno, não se justíficã __ a- ªutorização. 
governamental para importação desse produto, justa· 
mente nas épocas das colheitas em Goiãs e Minas Ge
rais, fato este que se repete em vãrias outras regiões do 
País, prejudicando os cultivadores brasileiros. 

A Comissão de Constituição e Justiça, aprOvando pa
recer do eminente Senador Helvídio Nunes, assim 
manifestou-se, na espécie: 

"f: uma proposição simples. E com simplicidade 
deve ser tratada. 

Na Constituição e na floresta de leis do País não 
encontrei obstáculo à plantação do canteiro em que 
deve vicejar essa liliâcea." 

O projeto é dequeles que visam especificamente à defe
sa do produto nacional, assegurando·lhe condição de_ 
competitividade no mercado, sem interferência de fato
res eStranhos aos que eff:tivamente contin8enêia:m a pro
dução. 

De fato, o que temos visto ultimamente, no setOr da 
produção de alho~ é a oferta abundante desse produto, a 
tal ponto que o seu preço, no regime de liberdade compe
titiva de mercado, tende a situar--se em esCafa pfirfeíta
mente ac;l.equada ao nível narina! do poder _aquisitivo. 
Assím, a intervenção abusiva ilo domínio ciconÕmidb, vi
sando a impor preços inadequados ao produto, mediante 
-ColoCação de produto importado, desserve à economia 
nacional, estiolando as forites- ProdlltorãS, onerãnâo a 
balança-Coffiii-Cial e agrãvarido o problema do desempre-
go. 

E Jace do ~xposto, opinamos pela aprovação do proje
to sob exame. 

Sala dã Comissão, 21 de setembro, de 19_83.- Severo 
Gomes, Presidente em exerdcio- Albano Franco, Rela
tor - Jósé Fragelli - Luiz Cavalcante - Affonso Ca
margo - Gabriel Hennes - Roberto Campos - Pedro 
Simon. 

PARECERES N•s 819 E 820, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1982, 
que "veda a fabricação de veículos automotores de 
passageiros, com potência superior a 180 HP, que 
não sejam para consumo a álcool, e dá outras provi~ 
dências". 

PARECER N• 819, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Alfredo Campos 
O projeto sob exame, de autoria do n~bre _Senador 

Gastão Müller, determina o seu art. 1'1: 

"Ficam os fabricã.ntes de veiculas autqmotores 
proibidos de produzir carros de passageiros, com 
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potênci;:s. de motor acima de 180 HP, que não utili
zem exclusivamente álcool como combustível." 

O objetivo da proposição, portanto, adequaMse à difícil 
realidade nacional,oferecendo meritória contrib_uição 
para a redução da nossa dependência em petróleo. Na 
sua .brilhante jy~tificação, o autor produz argumento~ 
que fortalecem sua idéia co_nt(da no projeto. 

O art. 2"' do projeto manda que o Executivo regula
mente a lei em 90 dias, "determinando o prazo em que os 
fabricantes de veículos terão para se adaptarem ao dis
posto nesta lei". 

-~ pr~~~Sição,-por conseguinte, parece-me elaborada 
em- bO"a- técnica legislativa e harmoniza-se com nossa 
Constituição e OOm _a estrutura jurídica brasileira. 

Estas as razões que me levam a opinar por sua apro
vação. 

Sala das Comissões, 8 de junho, de 1983. - Murilb 
Badaró, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Oda
cir Soares - Martins Filho - Aderbal Jurema - Mar~ 

condes Gadelha - Pedro Simon - Passos Pôrto, contra 
- Enéas- Faria -:- Carlos Alberto - José Fragelli -
Hélio Gueiros. 

PARECER N' 820, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

R!!lator: Senador Albano Franco 
O _ertJ.inente Senador Gastão M üller é o autor do pre

sente projeto, que objetiva vedar a fabricação de ve{cqlos 
automotores de passageiros, com potência superior a 180 
HP, que não sejam para consumo a âlcool. 

Em arrimo de sua iniciativat o ilustre autor do projeto 
destaca que nada justifica estarmos fabricando veículos 
automotores de elevada potência- e, portanto, de alto 
consumo de combustível -justamente quando o País se 
esforça em economizar petróleo, importado a custos 
coQsideráveis e, assim, com enormes sacrifícios para a 
e.conomia nacional. 

Aduz, ademais, que "se é necessário mantermos a 
fabricação de veículos mais potentes, devemos adotar 
medidas que, de algum modo, venham ao encontro das 
nossas necessiçiades, servindo à política de poupança dos 
produtos que nos são gravosos e, ao mesmo tempo, cola
hqrando CQin o in._cremento das nossas fontes alternati
vas de energia, como o- PROÃ.LCOOL, além de mínímí
zar, portanto, os mais graves problemas nacionais, coo:: 
mo: balança de pagamento, reduzindo a importação de 
petróleo; desemprego, com a amp[iaçào das lavouras e 
construção de refinarias; e aumento do Pm e, por conse
gUinte, do poder aquisitivo decrescente no último ano", 

A Comissão de Constituição e Justiça manifestOU-Se· 
pela aprovação do projeto, quanto aos aspectos de cons
titucionalidade e juridicidade. 

De fato, assiste razão ao eminente autor do projeto, na 
observação que faz sobre a obrigação, que a todos in
cumbe, de colaborar, por todos os meios, no sc::ntido d_a_ 
redução_ do consumo de combustível derivado do pe~ 
tróleQ, c;lemento que, como se sabe, pesa ex.traordinaria~ 
mente no nosso balanço de pagamentos. 

Ademais, também é de acolher-se a alegação de que 
devemos colaborar com a política de incentivo à pro
dução de fontes alternativas de energia, sobretudo com o 
PROÁLCOQL, que tantos resultados positivos vem pro~ 
porcionando à economia nacional, seja no que tange à 
economia de divisas com a importação de petróleo, se-. 
tião, também, no que respeita ao desenvolvimento da 
tecnologia nacional e à criação de novos empregos. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto. 
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1983. - Severo 

Gomes, Presidente em exercício - Albano Franco, Rela
tor- José Fragelli- Alfonso Camargo- Gabriel Her~ 
mes -_Roberto Campo-s :::.._ Luiz Cavalcante - Pedro SI
mon. 
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O SR. PRESIDENTE (Martíns Filho)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9-
Secretãrio. -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 241, DE 1983 

Dispõe sobre a instalaçio de aparelhos de alarme 
para proteção contra incêndio em hotêis e estabeleci
mentos similares. 

O Congresso Nacional decreta: 
A-rt. J9 Os hotéis e estabelecimentos similares são 

o_brigados a instalar sistema de alarme capaz de dar si
nais perceptíveis eni todas as habitações e locais de tra
balho, em caso de incêndio. 

§ }9 O sistema de que trata eSte artigo será iÍ1iegrado 
por aparelhos, campainhas ou sirenes, que emitam um 
som distinto, em tonalidade e altura, de todos os outros 
dispositivos acústicos. 

§ 29 O sistema será complementados por botões de 
acionamento colocados em caixas ou molduras de fácil 
visibilidade e acesso, principahTiente junto às escadãs e 
recepção. 

Art. 29 Nos estabelecimentos com mais de 3 (três) 
andares será colocado, em cada habitação, um quadro 
de instruções com texto e leitura visual simplificados, in
dicando adireção da saída de emergênCia mais próXima. 

§ 111 Nos hotêis de categoria internacional, o quadro 
a que se refere este artigo terá as instruÇões acõmpànha
das de traduções em inglês e francéS. - - -

Art. 39 O Poder ExecutiVo- regulamentará eSta Lei 
no Prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua 
publicação. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 511 Revogam-se as disposições em contráriõ. 

Justificação 

A questão da segurança dos hóspedes de hotéis e Con
gêneres, quanto à hipótCse da -õcorrência de incêndio, é 
assunto que tem merecido preocup<ição constante em to
dos os países, Principalmente em razão de incêndios es
petaculares ocorridos em hotéis de grande porte, como o 
MGM da cidade-ôe Las Vigas, nos EStados Unidos, em 
1980, e outros que se lhe seguiram. 

A gravidade da situação ~. todaviá, re8.1çada por es
tatísticas recentes, as quais revelam que a maioria das 
vítimas tem perecido por asfixia, ãnteS de serem carboni
zadas pelo fogo. Ora, cOm- os-recurS<kã:tuB.iS e rJgidaS 
normas no que se refere a critêrios de segurança nas edi
ficações, tais como o uso de materíaiS-ín-c-Ombustíveís, 
colocação de "sprinklers", escadas enclausuradas à pro
va de fumaça e portas corta-fogo, fácil é verificar-se que 
aquelas pessoas ou estavam dormindo o não foram des
pertadas a ternpo de escapar dos gases exalados pelo 
fogo 

Infelezmente, no nosso País - e ao contrârio, por 
exemplo, do que ocorre nos Estados Unidos-, hã um 
grande preconceito com relação a outro efeito dos incên
dios: o pânico. Por isso, embora stja reconhecida a im
portância que o alarme desempenha no início de um in
cêndio, não encontramos, na legislação pesquisada, ne-
nhum dispositivo tornando obrigatório o uSo de sistema 
de alarme. No entanto, a revista "Direito Industrial", de 
maio deste ano (1981), em eStudo sobre investimentos 
contra o fogo·, assinala que "os equipamentos de alarme, 
por exemplo, sofistícarani-se muito: já se produzem no 
Brasil centrais que supervisionãm basicamente todas as 
dependências do estabelecimento, detectando e acionan
do os meios de combate a incêndio". 

Diante disso, não vemos Como possa ser postergada 
medida da importância da que ora propomos - fruto, 
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aliás, da nossa própria e recente experiência pessoal, 
quando, em companhia de outros parlamentares, fomos 
quase vítimas de um- incêndio ocorrido eril prédio vizi
nho ao do hotel DUCAL, na cidade de Natal, ocasião 
em que apenas uma parte dos hóspedes foí alertada para 
a iminência do perigo, 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1983. - Martins 
Filho. 

(À Comissao de Constituiçdo e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) O prOjeto lido, 
após publicado, será despachado à comissão competen-
te. 

Sobre a mesã, projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr. 1~'-Secretáiio. 

É lid_o o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 107, DE 1983 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito para ln~ 
·vestigài- fatos relacionados com a intervenção do Ban~ 
co Central ~o Grupo Coroa-Brastel. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Fica criada a Comissão Parlamentar de In
quérito, composta de sete (7) membros, nos termos do 
Regimento _Interno, para iveStigar, em profundidade, no 
prazo de cento e vinte (120) dias, os fatos relacionados 
com a intervenção do Banco Centrai"CIO Brasil no GrUPõ 
Coroa-Brastel, especialmente as acusações feitas pelo Sr. 
Assi_s Pãím Cunha ~entra altas auto.ridades d~_ área eco
nómíca- do Governo Federal. 

Justificação 

Considerando que a recente intervenção do Banco 
· central no Grupo Coroa-Brastel continua repercutindo 

intensamente na sociedade brasileira; 
Considerando as gravíssimas implicações de natureza 

econômico-financeiraS, no contextO da crise que aí está, 
- da liquidação extra-judicial de mais um importante gru

po financeiro; 
Coilsiderando, sobretudo, as várias acusações feitas 

pelo principal acionista do Grupo, Sr. Assis Paim Cunha 
(documento anexo), em matêria publicada pelo O Estado 
de S. Paulo, na ediÇão de 3 do corrente mês; 

Considerando que as referidas acusações atingem altas 
autorida-des _do primeiro e do seiundo esCalão da área 
econômica do Governo, propomos este Projeto de Reso
lução. 

---- Sala das Sessões, 22 de setembro de 1983.- Humberto 
Lucena, Líder do PMDB- Roberto Saturnino, Líder do 
PDT- Nelson Carneiro, Líder do PTB.- Mario Maia 
- Hélio Gueiros - Itamar Franco - Alberto Silva -
Alvâro Diâs - Saldanha Derzi - Alfredo Campos.
Henrique Santillo - Gastão Müller - José Sarney -
José Fragelli- Enéas Faria- Marcelo Miranda- Af
fonso Camargo - Lázaro Barboza -- Fábio Luc_e_na -
Severo Gomes-- José Ignácio- Jaison Barreto___: Fer
nando Henrique Cardoso - Pedro Simon. 

"CASO COROA 1': UMA QUESTÃO 
DO GOVERNO" 

Eis, na íntegra, o depoimento que o empresário Assis 
Pain Cunha depositou ontem no Cartório de Títulos e 
Documentos do Rio: 

"Tendo em vista todo o enorme noticiáriO que tem 
sido ultimamente veiculado_ tratando doS problemas sur
gidos após a intervenção em várias empresas que com
põem o Grupo-coroa-Brastel, decidi vir a público para 
es_clarecer toda uma série de circunstâncias ligadas à 
questão. Tenho sido alvo de toda a espécie de violência e 
arbitrariedades, sofrendo calado toda sorte de ameaças. 
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Estou Cercado por pressões exercidas por diversas ins
tân-ciaS, sempre no sentido de que os setores a elas afetos 
sejam eximidos das respectivas responsabilidades, 
tentando-se fazer com que eu venha a comprometer ou
tros segmentos envolvidos rro ·problema. Estas pressões 
chegaram ao nível do_insuportável. A execração pública 
da minha pessoa superou todos os limites. To da a minha 
família tem sofrido a truculência de infindáveis agressões 
e ameaças. 

Sempre pretendi limitar meus pronunciamentos às 
oportunidades em que as autoridades entendessem de 
requisitâ-los. Assim, já por duas vezes prestei depoimen
to à autoridade policial, esclarecendo alguns fatos liga
dos à intervenção do Banco Central em nosso grupo fi
nanceiro. 

Agora, entretanto, premido por toda esta situação, e
sendo "atacado por todos os lados", decidi trazer à luz 
os primeiros esclarecimentos a respeito da verdade dos 
fatos_ 

É preciso que eu ressalte alguns pontos a respeito da 
miilha própria pessoa e- do grupo empresarial que cons
trUí-aO lon-go de uma vida de 40 anos de trabalho ininter
rupto. Estas 51 empresas são o testemunho vivo de toda 
uma luta árdua pelo desenvolvimento deste País. Nunca 
tive meu nome ínclufdo em escândalos de qualquer natu
reza. Miriha vida de trabalho sempre foi exaltada no rol 
dos empresât:ios que realizam o progresso e o crescimen
to desta Nação. As atividades de nosso grupo geraram 
12.000 emPregos diretos aos brasileiros. Jâ não p-osso, 
então, ouvir calado os insultos contra mim proferidos. 

Nosso grupo foi crescefldo, desde a década de 60, sem
pre através de um trabalho sério e competente, absorven
do empresas comerciais que não se adequaram aos ajus
tamentos do mercado, que exigiam novas sistemâticas de 
atuação. O sucesso destas absorções nos credenciou 
diante das autoridades governamentais, com O que fo· 
mOs convocados a adquirir o .. Rei da Voz", solucionan
do o seu passivo, junto aos fornecedores e, em especial, 
junto ao Grupo Ipiranga. Após a intervenção realizada 
nesse mesmo GrupO Ipiranga, fomos novamente cha
mados a solucionar, naquela oportunidade, através da 
âquisição da empresa Ipitur, um problema de ordem 
política ligado a um ex-diretor do Banco Central. Mais 
uma vez as autoridades puderam verificar a eficiência da 
nossa administração na--cOndução equilibrada e discreta 
desta espécie de operações. 

Em 1979 houve um problema de liquidez intransponí
vel com a Corretora Falcão, de Recife. Importantes seto
res políticos leVaram o Banco Central a não efetuar uma 
intervenção, e a solução encontrada foi a de sermos cha
mados para realizar a liquidação ordinária do passivo, 
com o q_oe saneamos todo o mercado do Nordeste. 

Já éramos ciedores das autoridades monetárias, pelo 
volume de serviços prestados em várias oportunidades, 
Em n·ossa atuiCção, jamais havíamos comprometido 
qualquer autoridade que, por solicitação ou pela própria 
participação, estivesse envolvida nos episódios. 

Assim, em meados de 1980 o Banco Central nos cre
denciOU a adquirir o controle acionário do Banco de 
Crêdito Comercial, que, atravessando enormes dificul~ 
dades, estava a exigir, mais uma vez. uma solução. O 
Banco de Crédito Comercial, revitalizado, conseguiu ex
traordinária Perforfnafrce, logo si:ndO classificado como 
um banco de médio porte, recebendo 12 cartas-patentes 
de agências. 

Nesta altura já liderávamos o comêrcici de eletrodo
mésticos, com-uma atuação em todos os principais mer
Cadas do País, 

Iniciava-se o ano de 1981, e o mercado financeiro 
apresentava agudos problemas. V ãrias- instituições do 
mercado sofreram intervenção, vivia-se dias de grandes 
incertezas com relação ao mercado financeiro, e jâ co.:
meçavam a surgir as pontas do iceberg- das grandes difi
culdades que o Brasil enfrentaria em futuro imediato. 
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O assunto de maior evidência era a posição da Corre
tora Laurcano, que era alvo permanente do noticiáriO da 
imprensa, pelas notórias dificuldades que enfrentava. 

Na "noite de 9-2-81, já dormindo", fui aCordado de 
seguinte forma: "Estão querendo falar com você, tem 
uma pessoa na linha que diz ser o Ministro Delfim Net
to, e que lhe quer falar". Ao atender, reconheci a voz de 
S. Exf, que em breves palavras disse-me: "Paim, apanhe 
um jatinho no Aeroporto Santos Dumont, venha pafa 
Brasflia diretamente para a nova sede do Banco Central, 
que estarão esperando por você os diretores Wey e Mei-
relles". Aleguei ainda ao ministro que jâ "eram 11 horas 
da noite", e que, portanto, só poderia chegar a Brasília 
por volta _de lh30 da madrugada. Respondeu~me o Mi~ 
nistro de maneira enfática, dizendo tratar~se de assunto 
da maior relevância para o--Governo, pelo que pedia que 
eu viajasse imediatamente, pois a diretoria do Banco 
Central estaria à minha espera. ~'Precisamos de mais 
uma ajuda sua ao Governo", aduzíu o Ministro. 

Chegando à sede do "Banco Central por volta de 
I h30" da madrugada, realmente encontrei a diretoria do_ 
Banco Central me aguardando, com seus respectivos 
chefes de gabinete. Antecedeu a minha entrada na sala 
da diretoria do banco uma inopinada investida de uma 
pessoa que se identificou- como sendo o Sr. Esquina to,
diretor da Distribuidora do Banrisul, e que, em total de-. 
sespero, segurava~ me pelas mangas do paletó, e com lá~ 
grímas nos olhos gritava: .. Seu Paim, são vinte ãnõs de 
mercado que essa gente está destruindo. Me mandaram 
fazer uma coisa criminosa, e estou diariamente .. emitin
do cheques para cobrir parte da posição -da Laureano; 
agora me disseram que se o senhor não c-omprar a Lau
reano operações será interrompido". Eu me mato", re
petia várias vezes o referido senhor, entre prantoS-e g-ri
tos de _desespero. Procurei acalmá-lo, e disse-lhe que, 
dentro das minhas possibilidades, e com o apoio de to
dos, haveríamos de encontrar uma solução para o 
problema. Esta foi a forma que encontrei para aplacar a 
fúria daquela investida. - -

Entrando na sala do diretor "Meirelles", lã estavam o 
Dr. Wey e seus assistentes~ acompanhados do Dr. Ro
berto Laureano e do Dr. Ciro Cury, ex-auxiliar direto do 
Ministro Delfim Netto, e, à época, assessor do Dr. Lau
reano. Alêm da exaustão demonstrada pelos presentes, 
havia um clima de extrema tensão. O Dr. Meírelles fez 
uma breve exposição da posição da Corretora LaUreano 
que, alêm da troca permanente de cheques sem cobertu
ra, cheques esses que se cruzavam na compensação ban
cária cOm--o Banrisul, possuía uma divida para com a 
Gerof do Banco do Brasil. Essa situação era, segundo ex
plicava o Dr. Meirelles, de uma irregularidade absurda,, 
pois a ístQ somava-se_-um-a outra -dívida no- valor de 14 
milhões de dólares para com o Banco do Brasil. 

Os diretor-es Wey e Meirelles revi::zavam-se na argu
mentaçãO quanto ao_apelo que me fãziam pari resolver o 
impasse. Entre os argumentos usados, foi utilizado com 
muita ênfase o fato de que a Corretora Laureano já era· 
nossa devedora em 300 milhões de cruzeiros, dívida essa 
que foi contraída pela Laureano no auge da crise finan
ceira acima citada, quando atendemos a um apelo do 
Ministro Delfim Netto e do Presidente do Banco Cen
tral, Dr. Carlos Langoni, para evitar a intervenção que a 
inspetoria do banco recomendava. 

Dada, a relevância do problema, pedi um prazo até às 
9h00 da manhã (nesta altura já erãm 4h00 da madruga
da) para que eu refletisse um pouco, e desse então uma 
resposta definitiva. Âs 9h00, ponderei junto às autorida
des do Banco Central que, dada a complexidade da si
tuação, era necessário queeu discutisse o assunto direta
mente com o Ministro Delfim Netto. 

Mantive então a linha que sempre apresentei, deixan
do de citar as pessoas envolvidas no problema. Tive com 
o Ministro, Do Palácio do Planalto, e na presença do se
cretário José Flávio Pécora, uma conversa franca e aber-

_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ta, em que demonstrei claramente àquela autoridade que 
não tinha '"cacift:" para operação de- tal envergadura. 
Para mim era evidente a inviabilidade da operação para 
a qual fui convocado. Apesar de toda a minha oposição, 
a extraordinãria capacidade de argumentação do Minis
tro Delfim Netto acabou por fazer com que eu aquiesces
se. Ele garantiu-me que o Governo, em função dos seus 
interesses em jogo, e da ajuda que ele (Governo) de miin 
necessitava, criaria os mecanismos necessãrios para que
eu não tivesse prejufzos. 

Retornando ao Banco Central_, os diretores Wey e 
Meirel!es iniciaram a formulação de diversas propo
sições que entendi inaceitáveis. Nesta niesma manhã 
ocorria, ainda, um problema que precisava ser solucio
nado imediatamente: um cheque vultoso de emissão da 
Laureano estava para ser devolvido pelo Banerj, por in
suficiência de fundos. 

Garantido pelo compromisso assumido pouco antes 
pelo Ministro Delfim Netto, autorizeí, por telefone, que 
a nossa financeira fizess~ a cobertura deste cheque, o que 
representava uma irregularidade. 

A partir desse momento, tornava-se praticamente im
possível recusar a propos'ta de assumir o problema da 
Laureano, dado o desembolso que jã fora por nós efeti

-vado. Acabamos, então, por assumir totalmente o 
problema, sendo que o Governo aihda não havia defini
do qual seria a fórmula salvadora. As posições da corre
mra permaneciam totalmente irregulares. Como a nos
sãO- posição de- caixa não- comportava sustentar um 
.. ADM'' sem cobertura, além de outras posições devedo
ras, informamos ao Banco Central que iríamos gerar re
cursos na fmiiicelra para atender a-esta emergência. Em
bora todos soubessenl da absoluta írregutãridade do pro~ 
cedimento, houve uma aprovação tácita por parte da au
toridade que nos permitiu cobrir o .. furo" da Laureano 
com recursos da financeira. Como se aproximava o ba
lanço de junho,_ voltaf!10S ás autoridades para demons
trar que tínhamos dado solução a um problema de Go
ve-rno, e que tínhamos criado um enorme problema para 
nós. Resolvi, então, montar "acampamento" em Brasília 
e só sair de lá com a solução. __ _ 

A apresentação deste balanço trazia para nosso grupo 
e para o próprio Governo um grande risco, uma vez que 
o mercado fatalmente perceberia que o .. rom6o" da 
Laureano havia sido coberto de forma ilegal, atravês de 
recursos gerados em nossa financeira com a emissão de 
letras de câmbio. Em audiência com o Ministro Emane 
Galvêas, expus o balanço na sua forma verdadeira, e a 
gravidade do problema o preocupou de tal modo que, 
ato contínuo, foram feitas ligações telefônicas ao Minis
tro Delfim Netto e ao Sr. Carlos Langoni. O Ministro 
Galvêas comunicou o problema àquelas autoridades, fri
sando tratar-se de questão que exigía uma imediata so
lução. 

Estive reunido várias vezes, então, com o Ministro 
Delfim Netto e com o Presidente do Banco Central, para 
que juntos encontrássemos um mecanismo que propor
cionasse_ a montagem do balanço. Era necessário que 
este balanço aparecesse de uma forma tal que resistisse 
às análises da-Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e de 
to~o o mercado, que o aguardav_a com grandes expe~~
tiva. 

Surgiu a idêia de serem utilizados recursos da Caixa 
Económica Federal para cobrir a posição visível do "bu
raco" da corretora, mantendo-se encoberta a dívida de 
14 milhões de dólares para com o Banco do Brasil. Fui 
instruído no sentido de procurar o Dr. Gil Macieira, pre
sidente da CEF, quejã tomara conhecíinento a respeito 
do problema em que estava envolvido o Governo. Eram 
necessãrios 2,5 bilhões de cruzeiros para compor o ba
lanço. A caixa jamais emprestara quantia tão elevada a 
uma empresa particular, motivo pelo qual o Dr. Maciei
ra ressaltou a necessidade de serem ·:ipresentadas.garan
tias que resistissem à análise do Tribunal de Cohtas da: 
União. -
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O einprêstimo da Caixa foi concedido mediante o se
guintt: artifício: a Brastel elaboraria um pomposo rela
tóriO riwstrã.ndo um projeto de expansão de suas ativida
des, justificando, assim, um emprêstimo daquela magni
tude. À medida que os_ recursos iam sendo "liberados pela 
CEF, :a Brastef liquidava as posições devedoras nas insti
tuições financeiras, transferindo-se as ELETROBRÁS 
que estas possuíam para a CEF, como garantia para a 
operaÇão. Resolvia-se, assim, na aparência, um dos 
problemas da corretora, mediante a injeção de reCursos· 
da Brastel. O que não ficava exposto ê que agora a Bras-, 
tel contraíra esta enorme dívida para com a Caixa Eco-, 
nômica Federal. 

Restava, ainda, a dívida encoberta que a Laureano 
contraíra com o Banco do Brasil, atravês de uma Ope
ração 63 no valor de 14 milhões de dólares. lsto perma
necia encoberto porque em realidade era uma firma da
quele grupo, de nome Araguari, que tinha adquirido as 
ELETROBRÃS da Corretora Laureano, a esta transfe~ 
rindo os recursos da Operação 63. Os problemas da Ara
guari, com esta dívida de 14 milhões de dólares para com 
o Banco do Brasil, tambêm se impunha fossem solucio
nados por nós. Isto, por 2 motivos: o Governo desejava 
liberar o Dr. Roberto Laureano de todas as responsabili
dades 'advindas destas irregularidades. Por outro lado, 
era preciso complementar as garantias na Caixa Econó
mica Federal remanejando as ELETROBRÁS que esta- -
vam _em garantia n9 Banco do Brasil. 

Assumindo, assím, o problema da Araguari, surgiu 
novo impasse, pois o Banco do Brasil exigiu-fossem for~ 
n~idas garantias reais incontestáveis para liberar as 
ELETROBRÁS para a -CEF. Relutei muitÕ quanto a 
esta questão, mostrando às autoridades que estávamos 
resolvendo um problema do Governo, e era injusto que 
arcáss.emos com novos ônus. O Governo, todavia, reite-
rou os compromissos já assumidos conosco anterior
mente, garantindo que não sofreríamos prejuízoS. Have
ria compensações compatíveis com o nível das responsa
bilidades legais que estávamos assumindo pelas transfe
rências de recursos realizadas pela financeira, acrescidas 
das imensas dívidas agqra contraídas. 

Baseado nesse compromisso, apresentamos ao Banco 
do Brasil uma relação de todas as nossas propriedades, 
tendo sido escolhid_a, por aquela instituição, a de maior 
valor. Tratava-se dos projetas integrados de Bocaina,lo
calizados em área de 5.000 alqueires, no Estado de São 
Paulo. Era o nosso maior património, que vinha sendo 
cuidadosamente desenvolvido ao longo de mais de 30 
anos de trabalho, Com atividades ligadas ao turismo, re
florestamento, piscicultura, agropecuãria, etc. 

A esta altura já estava consumado todo o envolvimen
to de nosso grupo nas questões que mais tarde viriam a 
causar o desfecho hoje verificado. Daí por diante passa
mos a cobrãr insistentemente Qo Governo a c_oncreti
zação do que nos havia sido prometido. Como retardas
se a solução, agravando-se a nossa situação, recorremos 
ao-Dr. Álvaro Armando Leal nosso consultor, para que 
este, usando do alto prestígio que desfruta junto ao Go
verno, tentas!>e que as autoridades cumprissem com a 
parte que lhes cabia. 

Da parte do Governo aPenas- três medidas foram con~ 
cedidas: a) Liberação do limite de expansão de nossa fi
nanceira durante o ano .de 1981; b) Suspensão da abri~ 
gação de recolher o IOC sõbre as OPerações de crédito 
que antecederam a publicação do balanço de junho de 
1981; e c) Suspensão, a partir daquela data, da fiscaH
zação rotitleira do Banco Central, pois jã se sabia de an
temão que enquanto não fossem realizadas as compen
sações indispensáveis que nos llaviam sido prometidas, a 
situação do &rupo permãnecia irregular. 

fada via, ê evidCnte que estas três medidas eram insig
nificantes, à vísta dO-qUe O Governo nos havia garantido. 

Os problemas tornaram-se ainda mais graves com a 
poÜÜca econômica adotada pelo Governo, que-elevava a 
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níveis insuportãveis as tãxiS áCftifOs-notnácado. 6 noS
so grupo, em especial, sofria restrições por parte dos gru
pos financeiros mais conserv:idores- e- áOs forneceâorés, 
que jamais aceítaram a- solução milagrosa dada à corre
tora Laureano. Em conseqilência, a captaÇão tornou-se 
cada vez mais difícil para os papéis Coroa, e a esPecu
lação foi o seguimento -nãüiral desta situação. 

Tudo isto culminou com um. problema de liquidez da 
ordem de 30 bilhões de cruzeiros, quantia que o Banco 
Central forneceu imediatamente--à corretai-a, com_o_ pUâC 
amplamente esclarecer em depoimento jâ prestado, e que 
a imprensa fartamente divulgou. 

Por derradeiro, o Banco Cenlral autorizou a emissão 
de cheques, cuja cobertura seria feita pelo próprio Banco 
Central no dia seguinte. Isto não foi cumprido, represenR 
tando, em verdade, a criação de uma situação fatal para 
o nosso grupo. A intervenção, formalmente decretada 
em 27 de junho p.p.,já se operava de fato desde o-dia 24, 
com a presença constante de dois prepostos do Sr. Antô
nio das Chagas Meirelles, que definiam e determinav-am 
todos os c-omportamentos gerenciais, administrativos e 
operacionais que foram adotados. 

A intervenção nas empresas JlrianCeiras tfOuxecOffio -
conseqüência imediata a impossibilidade de continuida
de de nossos negócios, por nossos próprios- ml:ios, pela 
eliminação total do crédito às demais empresas. 

O G!upci Pão de Açúcar demonstrou interesse em ad
quirir o nosso grupo de empresa, dando uma solução 
global à imensa problemãtica criada, tendo investido re
cursos financeiros p-ara fazer face a necessidades imedía
tas intransponíveis. O Banco Central, todavia, preferiu o 
Grupo Fenícia, que se limitou a uma promessa de com
pra a ser definida em 120 dias. 

Hâ toda uma série de questões que nesse momento 
deixo de referir, como por exemplo aquela ligada à ab
sorção do grupo Delfin, contando com a aprovação das 
autoridades, quando finalmente seria dada a quitação 
dos compromissos assumidos pelo Govei:'-no. 

O caso Corõã;Brastel é hoje, indiscutivelmente, uma 
questão do Governo. Fui convocado Pafã sanear proble
mas maiores do que as minhas posSibilidades pei:'rllítiaill, 
sob promessas do Governo que nunca -se concretizaram. 
Este mesmo Governo compõsto por pessoas em que Con
fiei, lança-me agora à execração pública, e virtualmente 
destruiu todo o trabalho que realizei ao longo da vida. 

t o que tenho, por ora, a dízer. Assis Pairil Cunha." 

O SR. PRESIDENTE (Martins_ Filho)- O projeto 
lido serã publicado e remetido às comissões competen
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n9 782, de 1983, de au
toria do Senador Mário Maia e outros Srs. Senadores, 
solicitando seja o tempo dos oradores do Expediente da 
sessão do próximo dia 3 de outubro destinado à come
moração do trigésimo aniversário da Lei n9 2.004, de 
1953, que criou o monopólio da União no setor petrolí
fero e "inStituiu a PETROBRÃS. 

O citado requerimento deixou de ser apreciado por 
falta de quorum. 

Passa-se, portanto, à votação do requerimento. 
Os- Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) Aprovado. 
Serã cumprida a deliberação do plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno únícõ", do Projeto de Decre

to Legislativo n9 4, de 1983 _(n9 117/82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
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·GOVerno da República Argelina Demoérãtic-a e Po
pular ~ara a criãÇao- de umã Comissão Mfsta 
Brasileiro-Argelina, concluído em Brasflia, a 3 --de 
junho de 1981, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 793 a 
795, de 1983, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
__;.:. de Educação e Cultura. 

Em discussão o projeto_, _(Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votaÇão. 
Os -srs: Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa,) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

E:. o_seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 4, de 1983 

(N9 117/82, na Casa de origem) 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Gol'erno da Repúbli
ca Argelina Democrática e Popular para a criação de 
uma Comíssão Mista Brasileiro-Argelina, concluído 
em Brasilia, a 3 de junho de 1981. 

O Congress-o Nacional decreta: 
Art. {9 Fica aprovado o texto de Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Goverriõ da 
República Argelina Democrática e Popular para a 

- criação de uma ComisSão Mista Brasileiro-Argelina, 
concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Ai-t. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)-- Item 2: 

· -- Discussão, em tufnõ-úniCo, do Pi'ojeto de Decfe

to Legislativo n"' 10, de 1983 (n9 7/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural e Educacional entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Iraque, concluído em Brasilia, a 25 
de março de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 791 e 
-----792;-----ae 1983,· das Comissões: 

- de Rela4;;ões Exteriores; e 
~-de Educação e Cultura. 

Eri:t discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerk 

rada. 
Em votação._ 
Os Srs. SenadOres que o aprovam permaneçam senta-

áos. (Pa:usa-.) ---

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão' de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 10, de 1983 

(NI' 7/83, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural 

e Educacional entre o Gol'emo da República Federa
tiva do Brasil e o Gonrno da República do Iraque, 
concluído em Brasília, a 25 de março de 1982. 

O Congresso nacional decreta: 
Art. IY Fica aprovado o texto do Acordo de Coope

__ ração Cultural e Educacional entre o Governo da Re-
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púbÜ~a Federativa do Brasil e o Governo da Repóblica 
do Iraque, concluído em Brasília, a 25 de março de 1982. 

Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pub}icação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
hav.endo a trata;, vou eQcerrar a sessão, designando para 
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 79, de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específicos dos créditos e financiãmentos de organismos 
governamentais e daqueles provenienteS de incentivos 
fiSCais, tendo 

PARECERES, sob n9s 585 a 587, de 1983, das Cernis-
sões: 

- de Constituição e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, coin emenda que apresenta 

de nY I-CE; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena

dor José Fragelli e voto vencido, em separado, do Sena
dor Pedro Simon. 

Votação, em turno único·, do Projeto de Lei da Câma
ra n" 51, de 1983 (n9 88/79, na Casa de origem), que revi
gora, com nova redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
J9 de maio de 1943, dispondo sObre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 552, de 1983, da 
Comissão 

- -~e ~_gislação Social. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 150, de 1982 (n9 3.826/80,.na Casa de origem), que 
dã.nova redação ao art. 461 da Consolidação das Leis do 

=Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n9 627, de 1983, da Comissão 
-de Legislação Social, favorãvel, com voto vencido, 

em s_eparado, do Senador Gabriel Herm~_._ 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n'l' 36, de 1981 (n9 99/81, na Câmara dos Depu
tados), que homologa o ato do Conselho Monetário Na· 
cional que autorizou emissões adicionais de papel
moeda em 1980, até o limite de Cr$ 70.000.000.000,00 
(setenta bilhões de cruzeirOs), ~a forma da legislação em 
vigor, tendo 

PARECERES, sob n9s 322 a 326, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: fa
vorãvel com voto vencido do Senador Oreste QUércia; 2" 
pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; 

- de Economia, favorável; e 
-de Finanças- 19 pronunciamento: solicitando o ree-

xame da Comissão_ de Constituição e Justiça; 29 pronun
ciamento. favorãvel. 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 158, de 1982 
- Complementar, de autoria do Senador Itamar Fran-
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co, que veda a instituiçãO-ou majoração do tributo por 
decreto~lei e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 688, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~ 

de. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 781, de 
1983, de autória do Senador Virgílio Távora, solicitan
do, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~ 54, de 
1983 (n9 881/79, na Casa de origem), que regula o exercí
cio da profissão de Técnico em Planejamento Turfstko, e 
determina outras providências. 

7 

Votação, em primeii'o tUino,-do Projeto de Lei do Se
nado n9 203, de 1982, de autoria do Senador Nelson Car
neiro revogando dispositivos da Lei o<;> 7.016, de 23 de 
3$0Sto de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos 
integrantes do Plano de Classificação instituído pela Lei 
n' 5.645, de 1970, tendo 

PARECERES, soó n9s 689 a _691, de 1983, das Comi_s~ 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade, e, no mêrito", favorável; 

- de Serviço Público civil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

8 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constituci(inalidade, no_s termos do art. 296 do RegimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de Magistrados que devam integrar tribunais com jurisM 
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidaM 

de, com voto vencido _do Senador Jos~ Ignácio. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de__Redação em seu Parecer n' 808, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 98, de 1983, cjue -a~to
riza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação-de crédito no valor de Cr$ 84.206.720,00 (oi
tenta e quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e 
vinte cruzeiros}. 

10 

Discussão, em turriO Ui'lico, da Redação Final ( ofereciM 
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 810, de 
1983}, do Projeto de Resolução n9 100, de 1983, que au
toriza o Governo do Estado da Bahia a contratar em
préstimos externo no valor de; DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães), destinado a programas de 
saneamento e irrigação naquele Estado. 

11 

Discussão1 em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalid_ade, nos termos do art. 296 do RegiM 
menta Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis~ 
põe sobre a redução do preço do álcool para venda a 
proprietários de vefculos de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsidio, 
nas condições que especifica, tendo 

PARECER, sob n"' 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
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, (Dependendo da votação do Requerimento n9 775, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Ll.lcena, de adia
mento da discussão para a sessão de 7 de outubro do cor
rente ano.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerM 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE I9-9-83 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - (PMDB - GO. 
Pronunica o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, "Srs. 
Congressistas: 

Tenho a intenção de pronuniciir algumas palavras a 
respeito do Decreto-lei n<;> 2.045 e da polítÍCa salarial ado
tada pelo Governo Federal, sobretudo aquela posta em 
prática a partir do Chamado "Setembro Negro". 

Nos últimos seis meses o Presidente da Rapública en
viou ao Coil-giesso três dicrCtos-leis altf:rando a legis
lação salarial do País, mais precisamente, alterando a Lei 

-n, 7.069, que por sua vez já alterava a Lei n9 6.708, de ou
tubro de 1979. Tivemos a edição do Decreto-lei n"' 2.012, 
no final do ano passado; tivemos a seguir a edição do 
Decreto-lei n<;> 2.024, em rilaio do corrente ano, revogan
do o 2.012 e estabelecendo novas normas salariais. Tive
lílolf finalmente essa excrescência que é o Decreto-lei n9 
2.04-5, editado no dia 14 de julho do corrente ano. 

Ao que me parece, praticamente a unanimidade da 
Nação tem-se manifestado contrária ao Decreto_-lei n9 
2.045, ora em tramitação no Congresso Nacional. Tem
se manifestado contrário a esse decreto, obviamente, os 
trabalhadores brasileiros, através dos seus sindicatos, de 
suas associações profissionais, de suas federações e conM 
federações: femMse igualmente mallifestado contrário a 
esse decreto a quase unanimidade da classe política do 
País, todos os partidos oposicionistas e grande maioria 
da própria legenda do Governo, do próprio PDS. Mas o 
que ê mais interessante é que, talvez até mesmo cOm inais 
veemência do que os trabalhadores e do que os políticos, 
têm-se manifestado contrários a esse decreto os empre
sários brasileiros, não apenas os grandes empresários, 
bastante representados, por exemplo, pela FIESP, mas 
também os micro, os pequenos, os médios empresários 
ly-asileiros. As associações de micro e pequenos _empre

. sários têm, com insistência, manifestado posição con
trária à aprovação do Decreto-lei n9 2.045. 

A meu ver, portanto, não caberia aqui discutir o méri
to do decreto. No_mérito, há uma quase unanimidade da 
Nação contrária à adoção dessa política salarial propos
ta pelo Governo e que está consUbstanciada nesse malfa
dado decreto que haverá de ser rejeitado pelo Congresso 
Nacional; nQ mérito, em relação aos políticos, há uma 
imensa maioria do Congresso Nacional já se manifestan-
do contrariamente à sua aprovação. , 

Até o momento, só se ouviu falar favoravelmente ao 
decreto o plenipotenciário Ministro da economia deste 
Pafs, o Sr. Delfim Netto. Foi ele o único que teve a COra
gem de vir a esta e à outra Casa _do Congresso N 2.cional, 
na presença de ambas as Bancadas do PDS, há poucos 
dias, para defender a adoção do 2._045. 

ln v oca o Ministro alguns argumentos que creio devem 
ser discutidOs e contraditados. Ele invoca, por exemplo, 
a necessidade de aprovação do Decreto-lei n' 2.045, por
que sem ele não seria possível a reativação das atividades 
econômicas do Pafs. S. Ex• quer dizer que,. não se ado
tando o_ arrocho salarial, não se adotando a transferência 
de recurso dos trabalhadores para outros setores da ecoM 
nomia brasileira, não haveria como reativar as empresas 
que estão em recessão violenta, que estão em processo de 
falência no País. 

S. Ex• diz ainda que a política salarial adotada, em 
1979, por este Governo, e que prevaleceu até o final do 
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ano passado, foi geradora de _desemprego e que a adoção 
do arrocho, agora, representado pelo DecretoMlei n9 
2.045, é indispensável à redução do mesmo, que já atin
ge, como todos nós sabemos, a índices insuportáveis. 

S. Ex• nos prega do alto de sua sapiência, que sem o 
arrocho salarial não há como combater a inflação, que 
já, ·agoi'a, no presente, atinge patamar superior a 200% 
ao ano, e que nestes últimos doze meses, oficialmente, é 
de 152,7%. Então-; Sem o arrocho salarial, sem a transfe
rência de recursos da classe trabalhadora já tão sofrida e 
espoliada, para outros setores da economia não será 
possível um combate eficaz à inflação. Estou fazendo 
questão de repetir isso, porqUe, da mesma forma que 
nada pode provir do nada, tambêm quando se tira algo 

--de .il&Uém esse algO não vai para o nada, vai para outro 
alguém. DiZ S. Ex' que é indisperisável ã transferência de 
recurso dos trabalhadores brasileiros, para outros sela
res da economia, estribado no argumento falacioso de 
que isto constitui medida capaz de combater a inflação, 
que já é galopante. 

Por fim, S. Ex• nos diz que o arrocho salarial é indis
pensável ao pagamento da dívida externa, porque sem 
ele não se poderia conseguir alto superávit na balança 
comercial brasileira, visto que segundo sua óptica, a in
flação no Bra.sil é de demanda e que, portanto, há um ex
cesso de demanda de bens e serviços internamente que 
precisa ser contida, reduzindoMse os salários, reduzindo
se o poder de compra dos trabalhadores, a fim de que 
haja menos demanda interna, inclusive de bens sujeitOs à 
importação para que ao mesmo tempo, sobre mais bens 
destinados às exportações. Então, segun:do S. Ex•, seria 
_indisperisável, para aumentar as exportações brasileiras e 
reduzír as impofiaçõeS, o arrocho salarial: 

São esses ~s grandes argumentos apresentados pelo 
Governo, pelo oficíalismo governamental, na defesa do 
seu decreto-lei, decreto-lei que, para escárnio da Nação, 
foi apresentado ao País numa reunião do Conselho de 
segurança Nacional, ao mesmo tempo em que, como 
Cavalo de Tróia, se esiabelecia o tabelamento dos juros 
bancários. Para escárnio da Nação, apresentou-se o ta
belamento dos juros como se fosse a peça de frente, a 
capa mais vistosa, do aparato, do pacote, capa mais vis
tosa revogada, vergonhosamente, apenas alguns dias de
pois. Na verdade o que se pretendia mesmo era fazer da 
questão salarial, neste País, para revolta nossa, uma 
questão _de segurança nacional. E eu digo que já conse
guiram isto, pois o DecretoMlei n9 2.045, tanto quanto ouM 
tros atas paralelos, estão, na verdade, ·desestabilizando 
este País, e, portanto, provocando a insegurança da 
Nação. Estão, na verdade, desestabilizando o País. 

O certo é que os argumentos apresentados pelo oficia
lismo, em relação às excelsas qualidades desse Decreto
lei n' 2.045, do arrocho salarial violento para combater a 
crise brasileira, esses argumentos são desmentidos pelos 
próprios empresãrios. Não são necessários os trabalha
dores, não é necessãrio o DIEESE, não são necessários 

- os- Partidos políticos de Oposição para contraditá-los; 
são os próprios empresários a contraditã-los. E mais, 
não são os micras neril -os peqUenos empresários nacio
nais, é a FIESP, que representa, no Brasil, os grandes 
grupos empresariais. E o Sr. Luiz Eulália Bueno Vidigal 
Filho, o Presidente da FIESP que, agora, há poucos dias, 

_ na_ Escola Superior de Guerra, informou-nos que., de 
acordo c.om as previsões _da F_IESP, com esse decreto-lei, 
que está em vigêncía, desde maio deverã haver uma bai
xa, uma redução das atividades industriais do País supe
rior a 10 por cento, no corrente ano. Que os fndices de 
emprego na atividade industrial, igualmente, deverão 
cair de 8 a 10%, em relação a 1982. São as próprias es
tatísticas oficiais a nos dizerem que, no que diz respeito à 
questão do combate a inflação, o insucesso foi tão fla
grante que não carece de argumentáção, porque se ela, 
no início do ano; estava em torno de 100%, está agora em 
agosto do corrente ano, em 152,7% e provavelmente irá a 
200%, ou mais, no final do ano, segundo todas as expec-
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tativas, aliás aceitos pelo -próprio Gõverno, Que, na últi~ 
ma e vergonhosa Carta de Intenções ao Fundo MQne
tário Internacional, já admite uma inflação superiOr i 
180%, no corrente ano. - --

0 Sr. -Luiz Cavalcante·.::..:. Senador Henrique sa.ótílio, 
na oportunidade que V. Ex' achar mais azada, peço-lhe 
que me conceda um aparte. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Concederei, ago
ra, com imenso prazer enlínCiite Sei18.dõr, o aparte a V. 
Ex'. -

O Sr. Lufz Cavalcante- O Senhor Presidente daRe
pública, João Baptista de Figueiredo, no seu discurso de 
posse, fez uma série de reafirmações. Assim é que Sua 
Excelência reafirmou súSiCntar a independência e har
monia dos Poderes; sustentar a mão estendida às Opo
sições; sustentar o combate à inflação, etc, 

E foi por aí, com outras reafirmii.ções, à semelhança 
das bem- aventuranças do Sermão da Montanha. Uma 
das derradeiras reafirmações fOi esta: 

Reafinno a minha determinação de garantir a 
cada trabalhador a remuneração justa em relação 
ao trabalho produzido, às suas necessidades como 
chefe de familia e a harmonia entre os vários seg
mentos da sociedade. 

Isto no dia 15 de março de 1979. No "Dia do Traba
lho" daquele mesmo ano, I 'i' de maio, Sua Excelência, 
dirigirido-se aos trabalhadores, entre outras coisas, disse 
estas palavras: 

A inflação, é preciso repetir e lembrar, é sempre 
pior para os assalariados do que para as ernpfesaS 
ou os que vivem de renda. 

Isto disse o Presidente da República no ano em que a 
inflação ficou em 77%. E agora, quando ela já rompeu o 
patamar dos 150%, o que diria Sua excelência? Então, 
em vista desse compromisso dO Presidente da República 
de assegurar remuneração justa aos_ trabalhadores. 
parece-me que o Decreto-lei 2.045 começa por cotidfr, 
frontalmente, com os solenes compromissos do próprio 
Presidente para com a imensa classe trabalhadora nacio
ttal. Muito obrigada V. Ex' 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -V. Ex• tem, como 
sempre, toda a razão. Agradeço, imensamente, a grande 
colaboração que o aparte de V. Ex• dá às minhas despre
tensiosas palavras. 

Mas volto a argumentar baseado nas poderações dos 
empresários brasileiros que representam, inclusive, os 
grandes grupos nacionais e -multinilciõnais. 

Há o posicionamento ae -um deles, nO último- núlnCio 
da revista Exame, empresáriO Antônlo Carreirà, Presi
dente do Sindicato das Indústrias Mecânicas e de Mate
rial Elétrico do Rio-de Jaflei!O---:-ciue l:ieffi ilustra o proble
ma. Diz ele: ''Mesmo sem saber se minhas empresas te
rão coildiçõeS di: pagai ·reaJUstes- integiais, torço Para 
que o 2.045 caia". Carteíiã ach-a drástico demais o corte 
de 20% dos reajUstes "até p'or Uinit queStão de pragmatis
mo": ao achatar o poder de compra dos assalariados, 
certamente haverá retração- na- demii-nda interna e corise
qüentes quedas na produção ... Devemos nos preparar 
para produzir menOs e demitir mais". 

Quer dizer, numa palavra, o líder empresarial desmen
tiu, segundo o conceito dos empresários brasileiros, os 
maiors argumentos conclamados pelo oficialismo na de
fesa do arrocho salarial, isto é, a transferência de rendas 
dos assalariados para outros setores da economia brasi
leira, com a alegada finalidade de se obter a redução do 
índice de inflação. Assim também se manifestam os líde
res das pequenas e médias empresas no Brasil, que, com 
insistência, atraVés da imprensa, têrÕ. dito, a viva voz, 
que consideram os custos financeiros de suas empresas 
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muito mais importantes, um fator muito maior de es
tri:ing-UJamenio de suas ativiciades, do que as -reSpectivas 
folhas de pagamentos. 

Há, como eu disse no início, uma quase unanimidade 
de repúdio a esse decreto-lei. Inclusíve, não são poucos 
os economistas que nos informam, nos últimos dias- e 
entre eles, o Sr. Dêcio García Munhoz., que é professor 
de Economia na UNB - que nos últimos seis meses, 
apenas neste primeiro semestre de 1983, Ocorreu a perda 
de 14,3%, em média do s:llá"rio real dOs trabalhadores 
brasileirOs. Ou seja: no 1" semestre de 1983, ocori-~ti umã 
perda real de 14,3%, em média, dos saláriÔs dos ira-ba~ 
lhadores brasileiros. Só no primeiro semestre de 1983, re
pito. 

Todos os dados levantados, não apenas pelo Dieese, 
mas também por outros setores ligados aos trabalhado
res brasileiros, demonstram que, mesmo com a política 
~do~~a pela J,.ei _n' 6.708, de outubro de l979,_aW.çta_ªs~ 
srm bôi parte dOS tfabathadores brasileiros teve uma 
perda considerável do seu poder aquisitivo. Só não tive
ram_perda, é claro, os trabalhadores que percebiam de I 
a 3 salários mínimos, que tiveram um acréscimo iio seu 
poder real de compras de 4,9% apenas. As demais classes 
de trabalhadores tiveram considerável perda do seu po
der aquisitivo. As estatísticas estão a nos indicar que nes
ses últimos três anos, sob a vigência da citada lei, h<?uve 
uma transferência já considerável de rendas- da massa de 
saladados para outros setores da economia, sobretudo 
para o setor financeiro. 

Eu poderia, utilizando-me de uma publicação da Fo
lha de São Paulo, deixar registrado aqui uma série de 
índices, uma série de proporções, uma série de percen-

___ tuais indicando a perda do poder aquisitivo dos assala
riados brasileiros. Mas o certo, o que é importante dei
xarmos bem claro, é que, além do famigerado_ expurgo 
do lndice Nacional de Preços ao Consumidor, realizado 
às escondidas, às ocultas, sem que ninguém saiba quanto 
foi expurgado, esta é a verdade, sem que o Congresso 
Nacional saiba quanto foi expurgado, nós temos, tam
bém, a questão do reajuste na base dos 80%, acrescida de 
uma interpretação extremamente malévola oferecida 
pelo próprio Ministro do Trabalho, e que diz que o 
2.045, ao estabelecer reajustes na base de 80% do INPC, 
não estabelece piso salarial ou piso de reajustes, mas es
tabelece teta de reajustes. Pela primeira vez na história 
do País, o Governo vem dizer que um diploma legal que 
ele edita,- através de decreto-lei, através do instituto do 
deCfefo~Iei -íilloral 'estabeli:ce- teia_ de- reajuste e não Piso 
de reajuste. e este mesmo Governo se contraditando, 
como em tantas outras vezes. Quando foi de sua conve
niênCia; da conveniência das multinacionais da metalur
gia; -quando -cfa greve dOs tr8b3.fhadoreS nO ABC, esse 
GõV(m1o, atràvé.S do seu Ministro do Tl-abalho, aqUi 

. _ mesmo nesta Casa, veio dizer que era um apologistas das 
negociações diretas entre empregados e empregadores. E 
agora, quando é de sua conveniência, quando é da con
veniência dos credores internacionais do País, quando é 
da conveniência do FUiido Monetário Internacioflal, 
quando é da conveniência do capital estrangeiro, aqui 
instalado, ele vem nos dizer o contrário, isto é, que aque
je decreto estabelece, na verdade, teta de reajuste, além 
do qual uma vírgula sequer poderá ser aumentada. Pala
vras textuais do Sr. Murílo Macedo. 

O certo é que esse decreto já está provocando a deses
tabilização interna do País. É nisto, justamente nisto, 
qu~ ele tem uma conotação extremamente fórte com as 
questões de segurança naciOnal, que num país democrá
tico_ estão afetas ao seu Congresso Nacional, ao Parla
mento, e não a um Conselho qualquer de segurança na
cional, não eleitO pelo povo, Ilegítíino, "Porque não eleito" 
pelo povo e por isso mesmo não representativo, da so-cie
dade brasileira. 

Tudo beln! Que fiquemos certos: esse decreto terâ o 
poder, de transferir da massa salarial 40% do seu valor 
real nos dois anos de sua vigência. Vejam os senhores o 
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absur_do. IstO- terçO sigríificado- d~ cerca de 15 ~ilbões de 
dólares, repito, 15 bilhões de dólrires, no câmbio atual, 
transferidos da massa salarial para onde? A meu ver, cla
ramente, para os setores mais privilegiados deste Pais, o 
setor financeiro e o setor exportador que tem contado 
com todos os provilégios da política econômica do Go
verno. Setores estes para os quais destinam-se incentivos 
e recursos vultosos em detrimento dos interesses dos tra
balhadores, contra os interesses dos assalariados! 

f:. claro que ninguém estã aqui Para dizer que não se 
dev_!: pagar um preço para a superação dessa crise 
econômicó-fiilanceira, que tem conotações de toda -or
dem. Claro, todos os setores sociais terã-o que pagar um 
certo preço para que se supere esse grave problema. t 
c1aro;--t0dos os setores sociais devem pagar um certo 
preço. Eu acabo, também, tendo de discutir que, inclusi
ve, os assalariados, sobretudo os assalariados com mais 
de três salários mfnirrios por mês. Não creio que os assa
lariados com até três salários mínititOs devessem paga~. 
qualqúer-·ootiã; porque a estes, se se exige alguma paga, 
acaba-se exigindo a pr?pria- ~ida. 

Lá está a tragédia do Nordeste a nos indicar isso, a 
pobreza do Nordeste levando à fome e à miséria. Não é 
só a seca; é a pobreza também. São as estruturas injustas. 
E. a- pob~eza enorme, a pobreza abso_luta convivendo 
com a prosperidade, ao Iad_o da prosperidade de poucos; 
pobreza de muitos ao lado qa prosperidade de poucos, e 
que sem dúvida também e Uma das causas determinantes 
da fome que está matando milhares de brasileiros. Pois a 
verdade é que ao exigir cjüãlquer paga a quem ganha nes
te País até 3 sãlários míiiimos, é eií8;ir demãis, porque 
pode ser que se esteja exigindo a Vida destas pessoas. Os 
que -ganham graças ao investime"rito de capital financei· 
ro, os investúnentos nas cadernetas de poupança, CDBs, 
RDBs, open-market, ovendght, etc., estes deveriam pa
gar muito mais. Aqueles setores que se locupletaram de 
privilégios durante este tempo todo, graças a este sistema 
fechado que ~e implantou no País, altamente centraliza
do, estes setores teriam que pagar muito mais, é claro, 

Isto tudo depende, é óbvio, de uma discussão política, 
do estabelecimento de um pacto político que levasse o 
País a superar a crise, sem se permitir que os trabalhado
res jâ na miséría p"ãgilssem cOin sUas vidas, para superar 
esta crise. 1'3. com isto que nós não podemos concordar 
porque altamente injusto; é não fazei imperar a justiça. 
Por outro lado, se todo mundo é contra, se a quase una
niniid8di do País é contráriã à aprovação desse infeliz 
Decreto, por que esta-mos correndo o risco de vê-lo apro
vado por decurso de prazo? 

0- Sr. It~una~; Franco- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.-HENRIQUE SANTILLO ~ Faço esta pergun
ta e concedo-lhe o aparte, e estou certo e que me ajuc;lará 
na resposta, eminente Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itam"ar Francõ- Senador HenriqueSantillo, eu 
precisaria responder à indagação de V. Ex• V. Ex• histo
riou bem. Pela primeira vez, depois de muitos anos, vê-se 
um decreto baixado sõb a égide do Conselho de Segu
rança NacionaL V, Ex' falou no problema dos juros, V. 
Ex' falou nos setores privilegiados. E o que aconteceu 
depois desse decreto, Senador Henrique Santillo? Os 
bancos, que tiveram o~ empréstimo tabelados em 5 e 6% 
até 180 dÍas, riào resistiram ao tabelamento do Governo, 
ou melhor, resistiram ao tabelamento do Governo, e em 
agosto, depoís do encontro com o Dr, Roberto Bornhau
sen, o Banco Central disse que deveria interpretar me
lho_r o problema dos juros bancário~. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - E o que é mais 
sério: boicotaram, promoveram boicote! 

O Sr. Itama,r Franco- Exatamente. Eu complementa
ria isSo. Esse setor PriVilegiado pode fazer exatamente o 
que disse V. Ex.•: boicote. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO -Seria equivalente 
ao lockout. 

O Sr. Itam~ Franco- O dinheiro sumiu. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sumiu. O dinhei
ro sumiu da mesma forma que estâ sumindo o óleo de 
soja. 

O Sr. Itamar Franco -O Governo não fCz nenhuma 
intervenção no setor financeiro. Assistíu tranqifilanietiie 
e em seguida, o que é pior, Senador Henrique Santillo, o 
Governo recuou através do Banco Central. V. Ex• per
gunta quem é que é a favor do 2.045. E utilizou algumas 
argumentações do Ministro do Planejamento. Eu me re
cordo de uma que ele usou hã poucos dias, ao se reunir 
com a Bancada do Governo na Câmara dos Deputados, 
citando o exemplo do Japão - citando uma nação in
dustrializada, querendo comparar uma nação iridustria
Iizada com o Brasil- S. Ex• cai num conti'a-senso terrí
vel, quando disse que lá no Japão o sindicato é pode
rosíssimo, com mais de 206 mil filiados; depois de exaus
tivas conversas com o Goiietrio, recuoU, no sentido-de 
obter um pequeno aumento da massa salarial japonesa. 
AI o contra-senso do Ministro, nobre Senador Henrique 
Santillo. Lá no Japão, o exemplo que citou, não existe 
intervenção nos sindicatos qUando eles são fortes, quan
do eles lutam. Aqui no Brasil um sindicato mais forte re
cebe logo uma intervenção governamental. E o que é 
mais sériá: lá o próprio Ministro do Planejamento reco
nhece os empresários, o Governo e a classe trabalhadora 
par.t:t conversarem. Aqui não. Baixa-se um decreto atra
vés do COnselho Nacional de Segurança. Essa é a dife
rença fundamental que aí está, nobre Senador Henrique 
Santillo, e que ninguém - não a OposiÇão brasilCira -
mas o próprio Partido do Governo deveria rejeitar o 
Decreto-Lei n'>' 2.045. Mas o que é estranho agora, nobre 
Senador Henrique Santillo, é que este Governo quer 
aprovar por decurso de prazo o Decreto-lei n.,. 2.024 e 
veja V. Ex• a coerência governamental: esse Decreto-lei 
n'>' 2.024 recebeu na Comissão Mista, através do -Refator, 
um eminente Senador, o parecer-pela sua rejeição. E o 
Governo, numa manobra que ninguém entende,- ou aliás 
nós entendemos qual é a manobra do Governo- é a de 
sempre prejudicar o assalari'ado brasileiro -quer apro
var" por decurso de prazo o Decreto-lei n.,. 2.024. Então, 
volto ao primeiro questionamento de V. Ex•: se as Opo
sições brasileiras falharem nos Decretos-leis n'i's 2.024 e 
2.045, nobre Senador Henrique Santillo, eu não sei o que 
vai acontecer neste País. 

O Sr~ Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUESANTILLO- Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O Sr~ Fábio Lucena- Nobre Senador, o mais grave, 
além da gravidade da temática explanada por V. Ex•, é 
que a manobra do Banco Central se deu após a reunião 
do Conselho de Segurança Nacional, que determinou o 
tabelamento dos juros. ora,-num país em que o Governo 
engana o Conselho de Segurança Nacional não tem mais 
a quem enganar. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - 1': isso mesmo. O 
Congr'esso, já vem sendo enganado_ há 20 anos. 

O Sr, Fábio Lucena - Hã muito tempo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Mas o certo é que 
o Senador Itamar Franco entrou, a meu ver, na questão, 
de chofre. Nós temos hoje a manifestação quase unâni
me do Congresso Nacional, incluindo o PDS, é claro, e 
da Nação, contrária ao Decreto-lei n'i' 2.045. E estamos 
correndo o risco, a esta altura, de vê-lo retirado pelo Go
verno, aprovando-se o Decreto-lei n'i' 2.024 que, é claro, é 
apenas menos famoso do que o 2.045, mas, ainda assim 
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altamente lesivo aO interesse dos trabalhadores brasilei
ros. 

Claro que, manifestando-se a Nação inteira cOntrária 
a essas colocações em relação à política: salarial do País; 
manifestando-se contrários sobretudo os empresários, 
al.tamente preocupados com a própria redução drástica 
da demanda interna e, portanto, com a possibilidade de 
redução maior ainda nas atividades económicaS. do País, 
é claro que, ainda assim, estamos correndo o risco de 
vermos a política salarial adotada pela Lei n'i' 6.508, de 
outubro de 1979, alterada mais uma vez e para pior! 
Para muito Pior, porque isso não constitui medida isola
da no contexto nacional, mas ê apenas um dos pontos 
pinçados nesse quadro negro da crise brasileira e, sobre
tudo, na submissão do Governo brasileiro aos ditames 
do Fuhdo Monetário Internacional, que representa de 
fato os nossos credores internacionais. 

Se atê bem pouco, Sr. Presidente, este País tinha uma 
política económica ditada autoritariamente por duas ou 
três autoridades palacianas, hoje nem isso mais, Visto 
que na verdade, a nosso política económica é ditada de 
forma vergonhosa dê fora para dentro. 

- --.. 
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço o nobre Se
nador I,._uiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante- Eminente Senador Henrique 
Santillo, o meu cronista "Serra Pelada" Carlos Drum
mond de Andrade- do qual eu recolho sempre as pepi
tas para enriquecer os meus caderninho~ de bem
aventuranças, Carlos Drummond de Andrade disse, em 
1977: "Estamos sempre pagando alguma coisa a alguém 
por culpa do nosso esquecimento, omissão ou descaso, 
mas, o descaso, a omissão ou o esquecimento, dos ou
tros, quando organizados em empresas de interesse 
público, fíCam por isso mesmo." ~justamente o qiie está 
acontecendo agora. Estamos pagando pela omissão, des~ 
caso, pelos erros, pela subestimação do serviço da dívida 
por parte daqueles que diziam, há poucos anos, que 
"dívida não se paga, dívida se rola". Agora estamos to
dos nós brasileiros enrolados. · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Há pouco mais de 
um ano, ouvimos Ministros e Senadores dizendo isso 
aqui, e alguns aqui mesmo, da tribuna desta Casa, infe
Hzmen_te. 

Quando o emiq.ente Senador Lufz Cav.alcante e outros 
Senadores chamavam a atenção do País para a enormi~ 
_dade do_ problema que seria criado com a dívida externa 
crescendo como verdade!ra bola de neve, montanha 
abaixo, a resposta sempre foi essa: a dívida se rola, está 
sen~o rolada, está sendo administrada com competência 
-lembram-se, Srs. Senadores?- está sendo adminís
lrcida--com muita competência. Fiquem tranqíiilos, fi
quem tranqUilos; se estão perdendo o sono por isso, não 

- o percam mais. Continuem tranqUilos, a dfvida está sen
do administrada com muita competência. E eu leio, Se
nador um artigo assinado pelo Sr. Antônio Carlos Bor
ges, do professor universitário e é também 
Superintendente-Técnico da Federação do Comércio do 

-Estado de São Paulo. Está ele responsabilizando o Con
gresso Nacional, também, em artigo assimido e publica
do na Folha de São Paulo, pelo grave momento que vive 
o País. 

Eu não vou aqui tecer considerações a respeito daque
les que, constituindo_maiória durante vinte anos, ria ver

-dade têm responsabilidade muito maior do que aqueles 
que constutuíram minoria, que sempre estiveram aqui 
tentando usar a tribuna para denunciar. Mas, talvez, te
nham até feito pouco, talvez devessem ter feito mcüs, 
também esses que usaram a tribuna para denunciar. Mas 
a verdade ê que ele está chamando a atenção do Con-
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gresso, tentando responsabílizar também o Congresso 
Nacional. E, parodiando o nosso poeta maior, citado 
pelo nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - CDA. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pelo esquecimen
to, pela omissão, pelo descaso poderemos, igualmente, 
ser considerados responsáveis? Por isso mesmo tememos 
pela credibilidade do Congresso Nacional que, com to
dos os percalços, ainda é a Instituição mais representati
va da sociedade brasileira. Cuidado! Tomemos cuidado, 
porque é preciso estar aqui não apenas para homologar 
decisões do Executivo. Eu até diria, os tempos são o_utros 
-sem querer jUstificar o paSsado, e V. Ex•, nobre Sena
dor Lui~ Cavalcante, sabe a minha opinião a respeito do 
passado recente do País, sem querer justificar, de forma 
alguma - eu até diria os tempos são outros. Tomemos 
cuidado, os tempos são outros e são maiores as respon
sabilidades do Congresso Nacional. Vivemos outros 
tempos, em que o descaso, a omissão poderão significar 
crimes pelos quais, indubitavelmente, seremos responsa
bilizados. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permita-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• para 
encerrar, com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Eu queria apenas inserir uma 
opinião, a mais valiosa de todas, porque partida do capi
tão que desconduz a economia nacional, o Sr. Delfim 
Netto. Está na Folha de S. Paulo de 18-10-79. Disse o Sr. 
Delfim Netto: 

.. A dívida está toda arrumada. Não há esse 
problema, nem esse problema inquieta ninguém. 
Esse problema inquieta as pessoas que não têm ne· 
nhum conhecimento do mercado internacional." 

Nós, Senador Henrique Santillo, os ignorantes que os 
fatos transformaram em sábios. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Isso está sendo 
dito inclusive aqui nesta Casa, há vários anos. Eu estou 
aqui há quatro anos e meio, e desde que aqui cheguei es
tou ouvindo isso, tenho ouvido com insistência: fiquem 
tranqUilos não há crise alguma. Nós outros que comba
temos a politica que levou o Pafs a essa situação fomoS 
sempré tratados como cassandras, como, urubus na car
niça. Quando atentávamos para a crise que já s~ delinea
va, ouvimos a afkmaçãO de que não existiria criSe algu
ma e a- dívida externa estava bem administrada. Nós fa
zemos dívida porque nós temos crédito, e ela está sendo 
muito bem administrada ouvia-se com toda ênfase. Só 
faz dívída quem tem crédito, reafirmavam os responsá
veis pela condução da nossa política econômica-. Agora 
os tempos mudaram, a meu ver, sem querer, mais uma 
vez, repito, justificar o passado, que tambêm condeno, 
mas agora vivemos novos tempos. Maior responsabilida
de pesa sobre os nossos ombros, sobre os ombros dos 
políticos cOm ~S~C!:ntõ-nesta e na outra Casa do Congres
so Nacional. --

Hâ quase dez dias o Decreto-lei n" 2.024 estâ em pauta 
no Congresso Nacional. Pois tenhamos vergonha e com
pareçamos ao plenário do Congresso Nacional, amanhã, 
para votar contra a sua aprovação, para rejeitá-lo, em 
respeito ao sofrimento por que passam os trabalhadores 
brasileiros, jã tã(l onerados por uma crise perante a qual 
não têm qualquer responsabi1idade. Chega de exigir-se 
dos trabalhadores mais sacrificios para a superação de 
uma crise gerada sobretudo pela imprevidência, pela in
sensibilidade_e pelo autoritarismo do Governo Federal! 
(Muito bem! Palmas.) 
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1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. 1~> .. 
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Sena~ 
do autógrafo dos seguintes projetos: 

SUMÁRIO 
Mar, de 1974, concluído em Lon
dres, a 17 de fevereiro de 1978. 

- Projeto de Lei da Câmara nQ 
154/83 (n9 4.168/80, na Casa de 
origem), que altera o art. 288 da 
Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 
5.452, de 111 de maio de 1943. 

- Pr_ojeto de Lei da Câmara n9 
[55/83 (n' 4.001/80, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 482 da Cqnsolidação das 
Leis de Trabalho, aprovada pelo 

-Projeto de Decreto Legislati- Decreto-lei n~' :5.452, de 19 de maio 
VO nQ 33/83 {nli 25/83, na Câmara de 1943. - . . 
dos Deputados), que aprova as -Projeto de Lei da Câmara nl" 
Contas do Senhor Presidente da 156/83 (n9 604/~3,_ na Çasa de ori~ _ 
República relativas ao eXercício de gem), di-iniciãtiva do Senhor Presi~ 
1981. dente da República,_ que_autoriza o 

-Projeto de DecretO- [iglsh.ii=-- Instituto Nacional de ColoniZação 
vo n'l' 34/83 (n'~' 29/83, na Câmara e Reforma Agrária - INCRA, a 
dos Deputados), que aprova o tex- doar o imóvel que menciona. 
to do Protocolo de 1978; relativo à -Projeto de Lei da Câmara n~> 
Convenção Internacional para Sal- 157/83 (n'~' 213/83, na Casa de ori~ 
vaguarda da Vida Humana no gem), de inicíativa do Sr, Preslden~ 

te da República, que altera disposi~ 
tivo da Lei n~' 7.079, de 21 de de~ 
zembro de 1982, qu~. "fixa os valo
res de retribuição da categoria fun
cional de Agente de Inspeção Sani
tária e Industrial de Produtos de 
Origem Animal, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Médio, Código 
NM-1000, e dá outras providên
cias". 

- Projeto de Lei da Câmara n" 
158/83 (n~' 12/83, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação de 
cargos na Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de 
Mato Grosso, e dá outras provi~ 
dênc1as. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 
159/83 (n' 1.722(83, na Casa de 
C!rigem\ que dispõe sobre as medi~ 
das de proteção, amparo e fomento 
às atividades económicas e às viti
mas das enchentes nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina. 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 24 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 160• Sessão 
em 23 de Setembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho 
e Martins Filho 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Ir is Célia- Mário Maia- Fábio Lucena- Aloysio 
Chaves - Hélio Gueiros - Helvídio Nunes - Almir 
Pinto -José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto 
-Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal 
Jurem a - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Lourival 
Baptista - J utahy Magalhães - Lomanto Júnior -
João Calmon - Moacyr Daiia - Itamar Franco -
Henrique Santillo- Affonso Camargo- Pedro Simon 
- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coetho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteÇão de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l~'-5ectetãrio procederá à leitura do Expediente. 

b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. 11'-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•33, DE 
1983 

(n~' 25/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as Contas do Senhor Presidente da Re
pública relativas ao exercício de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 11' São aprovadas as contas prestadas pelo Se
nhor Presídente da República, relativas ao exercício fi
nanceiro de 1981, conforme disposto nos arts. 44-, inciso 
VIII, e81, inciso XX, da Constituição Federal, com res~ 
salvas aos valores lançados à conta "Diversos Responsá
veis" pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal de 
Contas da União. 

Art, 29 Os responsáveis pela Administração Pública 
Federal que não apresentaram ao Tribunal de Contas da 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
160/83 (n• 7/83, na Casa de o ri" 
gem), de iniciatiVa do Senhor Presi
dente da República, que dispõe 
sobre a reestruturação de cargos e 
função de conftança do Grupo
Direção e Assessoramentõ Supe
riores- e elas Categorias Funcionais 
do Grupo-Atividades de Apoio Ju
diciário, dos Quadros Permanentes 
das Secretarias do Superior Tribu
nal Militar e das Auditorias da Jus
tiça Militar, e dá outras providên
cias. 

1.2.2 - ComUnicações da Presi
dência 

-Prazo para oferecimento de 
emendas aos Projetas de __ Pecreto 
Legislativo n9 33/83 e de Lei da Câ
mara n'~' 158/83, lidos no Expedien
te. 

- Arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmara n9 89/81, por ter re
cebido parecer contrârio, quanto 
ao mérito, da comissão a que foi 
distribuído. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR HELIO GUEIROS 
- Elogio à posição do Presidente 
Nilo Coelho na condução dos tra
balhos da sessão do Congresso Na
cional em que foi apreciado _Q 

Decreto-lei n9 2.024. 

SENADOR ALOYSIO CHA
VES. como Lider - Retificação a 
respeito de fatos relacionados com 
a sessão do Congresso Nacional, 
realizada quarta-feira última, que 
fora objeto de interprefação equi
vocada, com distorções dos fatos. 

FALA DA PRESIDENCIA -
Exaltação do comportamento d_o 
Líder Aloysio Chaves nos aconteci-

mentes da sessão conjunta de 
quarta-feira última. Ratificação 
das considerações feitas pelo Sena
dor AJoysio Chaves na presente 
sessão. 

SENADOR MARCONDES GA
DELHA, como Líder - Conside
rações sobre sucessos ocorridos na 
cidade de Souza - PB, em decor
rência da invasão da cidade por fla
gelados da seca. 

SENADOR JOSE FRAGELLI 
~Focalização de comentários da 
Imprensa a respeito da atividade 
dos governadores de Estados nos 
seus primeiros seis meses de Gover
no. 

1.2.4- Requerimento 

N9 785/83, de autoria do Sena
dor José Fragelli, de desarquiva
mento do Projeto de Resolução n9 
16/82, feita a reconstituiÇão do 
processo. se necessário. 

1.2.5- Leitura de pr()jeto 

Projeto de Resolução n9 108/83~ 
de autoria da Comissão Diretora, 
que susta, nos termos do art. 32 da 
Constituição Federal, os processos 
em cun;o no Supremo Tribunal Fe
deral, contra- o Senador Fábio Lu-

_ _cena. 

1.2.6- Comunicaçio da Presi
dência 

Designação dé Srs. Senadores 
para comporem a Delegação B;rasi
leira na 70• Conferência Interparla~ 
mentar a realizar-se em Seul. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n" 
79j81_ (n9 3.247/80, na Casa de ori-
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gem), que dispõe sobre a obrigato
riedade de aplicà.ção em projetas 
específicos dos créditos e finarici3.-· 
mentes de organismos governa
mentais e daqueles provenientes de 
incentivos fiscais. Vo_taçã_o adiadp.
para a sessão do próximo dia 27, 
nos termos do Requerimento n~' 

786/83. 
- Projeto de Lei da Câmara n9 

51/83 (n9 88/79, na Casa de ori· 
gem), que revigora, Com nova re
dação, o art. 278 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nQ, 5.452, de 19 de 
maio de I943, dispondo sobre a 
jornada de trabalho dos estivado
res. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto_ de Lei da Câmara n9 
150/82 (n'i' 3.826/80, na Casa de 
origem), que dá nevá redação ao 
art. 461 da Consolidação das Leis 
do Trabalh-o, aprovada pelo 
Decreto-lei n9_5.452, de 1~> _de maio 
de 1943. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Decr~to Le_gislati
vo n" 36/81 (n9 99/81, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o 
ato do Conselho Monetário Nacio
nal que autorizou emissões adicio
nais de papel-moeda em 1980, até o 
limite de Cr$ 7G.OOO.OOO.OOO,OO (se
tenta bilhões de cruzeiros) na for
ma da legislação em vigor. Aprova
do, após usar da palavra o Sr. Ita
mar Franco. Ã COmissão de Re
dação. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
158/82- Complementar,--de aUtO
ria do Senador Itamar Franco, que 
veda a instituição ou mã.joração do 
tributo por decreto-lei, e dá outras 
providências. Votação adiada para 
a sessão do próximo dia 27, nos ter
mos do Requerimento n9 787 j83. 

-Requerimento n9 781/83, de 
autoria do Senador Virgilio Távo
ra, s_olicitando urgência para o Pro-

União os balanços anuais referentes ao exercício de 
1981, no prazo estabelecido pelo Decreto n9 80.421, de 
28 de setembro de 1977, ficam sujeitos às penalidades 
previstas no art . .53 do Decreto-lei nQ 199, de 25 de feve
reiro de 1967 e Resoluções daquele Tribunal. 

Art. 39 O Tribunal de Contas da União tornará as 
providências cabíveis para a aplicação das sanções a que 
se refere o artigo anterior. 

Art. 49 Este decreto legislativo entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N• 144, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Na
cional: 

Em cumprimento ao disposto no item XX do artigo 
81, da Constituição Federal, tenho a honra de encami
nhar a Vossas Excelências, acompanhadas de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, as Contas do 
Governo Federal, constantes dos volumes anexos, relati
vas ao exercfcio de 1981. 

Brasília, 19 de abril de 1982. -João Figueiredo 

E.M N• 121/82 
Em 13 de abril de 1982 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Tenho a honra de encaminhar à elevada consideração 
de Vossa Excelência os Balanços-Gerais da União, rela
tivos ao exercício de 1981, e o Relatório da Secretaria
Central de Controle Interno desta Secretaria de Planeja
mento, subdividido em Parte I - Atividades Adminis
trativas e Parte H - A Execução do Orçamento e a Si
tuação da Administração Financeira Federal. 

As peças de que se trata constituem a prestação de 
contas do Presidente da República ao Congresso Nacio
nal, de conformidade com as seguintes disposições co_n_s
titucionais: 

. "Art. 29 O Congresso Nacional reunir-se-â, 
anualmente, na Capital da União, de 19 de março a 
30 de junho e de 19 de agosto a 5 de dezembro. 

Art. 81 Compete privativamente ao Presidente 
da República; 

XX- prestar anualmente ao Congresso Nacio
nal, dentro de sessenta dias após a abertura da ses
são legislativa, as contas relativas ao ano anterior." 
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jeto de Lei da Câmara n"' 54(83 (nY 
881/79, na Casa de origem), quere~ 
gula o exercício da profissão de 
Técnico em Planejamento Turístico" 
e detennina outras providências. 
Aprovado. 

- Projeto de Lei do Senado n" 
203/82, de autOria do Senador NeL
son CarneirO~ revogãndo dispositi
vos da Lei n<:> 7.016, de 23 de agosto 
de 1982, que dispõe sobre a rever~ 
são para cargos integrantes do Pla
no de Classificação instituído pela 
Lei n"' 5.645, de 1970.-Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

280/80, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar tribunais 
com jurisdição em todo o território 
nacional. Votação adiada para a 
sessão do próximo dia 27, nos tCr~ 
mos do Requerimento n"' 788/83. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n"' 98/83, que autoriza o 
Governo do Estado de Pernambu~ 
co a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 84.206.720,00 (oi
tenta e quatro milhões, duzentos e 
seis mil e setecentos e vinte cruzei-: 
ros). Aprovado .. Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n"' 100/83, que autoriza 
o Governo do Estado da Bahia a 
contratar empréstimo externo no 
vo1or de DM 10.000.000,00 (d.Z 

"mi1h-Oes -de nlãrcos alemães), desti~ 
nado a programas de saneamento e 
irrigação naquele Estado,_ Aprova.
do, após usar da palavra o Sr. Hen
rique Santillo. À prOmulgação. 

- Projeto de Lei do Senado n<? 
21/83, que dispõe sobre a redução 
do preço do álcoo~ par.l venda a 
propriCfárfos de veicUlas de aluguel 
empregados no transporte indivi
dual de passageiros mediante subsí
dio, nas condições que especifica. 
Discussão adiada para a sessão do 
dia 7 do próximo mês, nos termos 
do Requerimento n_"' 77 .. 5/83. 

1.4-.DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA . 

SENADOR CARLOS ALBER· 
TO - Prorrogação do custeio agrí~ 
cola no Nordeste. 

SENADOR FÁBIO LUCENA 
- Declarações do Secr.etário do 
Tesouro a-mericãno sobre a respon
sabilidade do Congre;so brasileiro 
ao apreciar medidas antiinflacio
nãrias exigidas pelo FMI. lnfil~ 

tração de grupos extremistas _em 
movimentos de rua ocorridos na ci
dade de Manaus - AM. 

SENADOR MARIO MAIA -
Política salarial ad_otada pelo Go
verno Federal. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA - Represer1tação de advo-

gada de Campina Grapde- PB ao 
Conselho Federal da OAB a respei~ 
to da violência institucionalizada 
naquela cidade. 

SENADOR MARCO MACIEL 
- A sucroquímica como nova 
fronteira ecc:inômica- Para o Nor
deste. 

1.5 -DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERI
DOS EM SESSOES ANTERIO· 
RES 

-Do Sr. Henrique Santillo, 
proferido na sessão de 21-9~83. 

-Do Sr. Humberto Lucena, 
proferido na sessão de 21~9-83. 
--Do Sr. José Lins, proferido na 

sessão de 21-9~83. 
--Do Sr. Itamar Franco, profe

rido na sessão de 22-9-83. 

3- ATO DO SENHOR 
PRIMEIRO..SECRET ÁRIO 

N' 19, de 1983 

4- MESA DIRETORA 

5 ~LIDERES E VICE
UDERES DE PARTIDO 

6- COMPOSIÇÃO DAS ·co
MISSOES PERMANENTES 

Decreto-lei n"' 199, de 25 de fevereiro de 1967, que dis
põe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de ContaS --da 
União e dã outras providências estabelece, a seu turD.o:-

e ao Tribunal de Contas da União, comunicando o cum
p~imento das disposições constítucionais e legais. 

.... ArL 29 O Tfibunãl darâ parecer prévio, em 60 
(sessenta) dias, contados _da data de entrega, sobre 
as contas que o Presidente da República, no prazo 
constitucional, deverá prestar anualmente ao con~ 
gresso Nacional. 

§ I 9 As Contas do Presidente da República de
verão ser entregues ao Congresso Naciorial, até o 
dia 30 de abril do ano seguinte, devendo o Tribunal 
de Contas ser informado do cumprimento ou não 
dessa determinação constitucional. 

§ 2' As contas consistirão dos balanços-gerais da 
União e do Relatório da lnspetoria-Geral de Finanças 
do Ministério da Fazendã. ("') sobre ã. execução do orça
mento e a situação da administraçãO fin'anceira rê'deral." 

(*) SeCretaria-Central de Controle Interno, se
gundo o artigo 21 caput, do Decreto n"' 84.362, de 31 
de dezembro de 1979. 

Devo ainda esclarecer que os Balanços-Gerais aQui 
oferecidos vão assinados pelo Secretârio-Central de 
Controle Interno, Ferr1ando de Oliveira e, também, por 
Sumie Butuem, titular da Secretaria de Controle Interno, 
bacharel em Ciências Contábeis, sob registro CRC-4878-
DF, a quem designei, através da Portaria n"' 017, de 26 de 
janeiro de 1982, para, sem prejuízo de suas funções, res
ponder pela Secretaria de Contabilidade da Secretaria
Central de Controle Interno. · 

Submeto a Vossa Excelência, derradeiramente, minu
tas dos expedientes a se dirigirem ao Congresso Nacional 

- Reafirmo a Vossa Execelência, à oportunidade, os 
protestos de meu profundo respeito. - Antonio Delfim 
Netto~ Ministro-Chefe da Secretaria de. Planejamento. 

Proj!to de parecer 

O Tribunal de Contas da União, tendo em vista o dis
poSto no art. 70., § 29, da Constituição, e 

Considerando que a execução orçamentária do eXercí
cio processou-se com regularidade; 

Considerando que os Balanços Gentis da União e a 
análise das respectivas contas espelham as operações 
orçamentárias, financeiras e. patrimoiiiais reB.Iizadas no 

_exercício de 1981; 
Considerando que o desempenho econômico~ 

~financeiro do Governo, apesar das dÍficuldades decor
rentes da conjuntura adversa, foi satisfatóriO; 

Considerando que ocorreu superávit de caixa da or~ 
dem de CrS 3.040 milhões, alcançado sem prejuízo da 
execução do Planejamento Governamental; 

É de parecer que sejam aprovadas as contas relativas 
ao exercício de 1981, apresentadas ao Congresso Nacio
nal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúlica, 
Generai~de-Exército João Baptista de Oliveira figueire
dO. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1982.- Henrique de 
-La Rocque, Ministro-Relator. 

Parecer 

O Tribunal de Contas da União, tendo em vista o dis
posto rià--art. 70, § 2"', da Constituição, e 
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Considerando -que a execução orçamelltãria do exercí
cio processou-se com regularidade; 

Considerando que os Balanços Gerais da União e .a 
análise das respectivas contas espelham as operações 
orçamentárias, financeiras e patrimoniais realizadas no 
exercício de 1981; 

Considerando que o desempenho económico
financeiro do Governo, apesar das dificuldades decor
rentes da conjuntura adversa, foi satisfatório; 

Considerando que ocorreu superávit de cabta da or
dem de Cr$ 3.040 milhões, alcançado sem prejuízo da 
execução do Planejamento Governamental; 
~ de Parecer que sejam aprovadas as contas relativas 

ao exercício de 1981, apresentadas ao Congresso Nacio
nal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
General-de-Exé:rcito João Baptista de Oliveira Figueire
do. 

T. C., Sala das Sessões, 18 de maio de 1982.- Luciano 
Brandão Alves de Souza, Presidente - Henrique de La 
Rocque, Minisúo-Refalõr- Lulz Octávio Gallotti, Mi~ 
nistro - Ewatd Sizenando Pinheiro, Ministro - Mário 
Pacini, Ministro- Vfdal da Fontoura, Ministro -João 
Nogueira de Rezende, Ministro --Bento José Bugarin, 
Ministro - Lincoln Magalhães da Rocha, Ministro. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 34, DE 
1983 

(N"' 29f8_3_, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo de 1978, relativo à 
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, de 1974, concluído em Londres, a 
17 de fevereiro de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica aprovado o texto do Protoloco de 1978, 
relativo à CorivençRo inte!naciona1 para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, de 1974, concluído em Londres, a 
17 de fevereiro de 1978, com a ressalva de que o Brasil se 
compromete a implementar o Protocolo dentro do prazo 
de três anos, a contar da data de sua entrada em vigor. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• !88, DE 1983 

Excele.gtíssimps Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposíção de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de 
1978, relatívo à Convenção Internacional para Salva
guarda da Vida Humana no Mar, de 1974, concluído em 
Londres, a 17 de fevereiro de 1978. 

Brasília, 19 de junho de 1983. - João Figueiredo. 

Exposição de Motivos DTC/94/680.3 (013), de 27 de 
maio de 1983, do Ministé:rio das Relações Exte
riores. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de levar à consideração de Vossa Exce
lência, em anexo, texto do Protocolo de 1978, relativo à 
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Hu
mana no Mar, de 1974, concluído com Londres, a 17 de 
fevereiro de 1978. 

2. 9 referido Protocolo foi elaborado no âmbito da 
Organização Marítima lr1ternacional sob o impacto do 
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desastre ecológico causado pelo naufrágio do. "Amocco 
Cadiz". Tem o mencionado Protocolo por finalidade 
aperfeiçoar os níVeis de segurança de navegação dos 
navios-tanques e, conseqllentemente, melhor preservar o 
meio ambiente marinho nas ãreas criticas de pavegação. 

3. O Protocolo SOLAS _alcançou, em noy~~~o __ de 
1980, o número necessário de adesões para entrar em vi
gor, tendo passado a vigorat -internaciOiialfuenfe a l Q de 
maio de 1981. Desse modo, as Partes contratantes (Ja
pão, EUA, Grã-Bretanha, Países Baixos, França, R.F. 
da Alemanha, Suécia, Espanha, Bélgica, Coveite, Tuní
sia, Iugoslávia; COlômbia, Uruguai e·aahamas) passa
ram a exigir o cumpriniento das disposições do Protoco
lo SOLAS para os navios qtie-·nav-egàril em suas águas e 
freqUentam seus portos. 

4. Nessas condições, embora a adptaçào dos _navios 
da frota petroleira br~silcira aos requisitos técni<::os do 
Protocolo acarrete elevado custo, considerando-se que 
os navios brasileiros viajam regularmente ao Japão, atra
vessam o Mar do Norte e o Canal da Mancha, faz-se ne
cessário aderir ao tc(erido diploma inte"lacional. No en
tanto, a fim de diminuir o impacto dos cUstos decorren
tes da implementação do Protocolo SOLAS, é conve- _ 
niente que a adesão ao ~;eferido diploma se efetue c~m a 
ressalva de que o Brasil se compromete a implementar o 
Protocolo dentro d_o prazo de 3 anos, a contar da data de 
sua entrada em vigor. 

5. Consultados, os Min_istérios da Marinha, dos 
Transportes e a PETROBRÁS manifestaram sua con- · 
cordância Com a adesão do Brasil ao Protocolo. 

6. COnsiderando a natureza desse ato internacional, 
faz-se necessáría Sua- aprovação formal pelo Congresso 
Nacional, de acordo com o disposto rio Art. 44, Inciso I, 
da Constituição Federal. 

7. Nessas condições, encaminho o _a_n_exo projeto de 
Mensagem ao Congresso Nacional para que Vossa Exce
lência, se assim houver por bem, submeta o texto do Pro
tocolo à _apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa- Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Saraiva Ggerreiro. 

PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO 
A CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA 

SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA 
NO MAR, 1974 

As Partes do presente Protocolo, 
Sendo partes da Convenção Internacional para Salva

guarda da Vida Humana n9 Mar, 1974, feita em Londres 
em 19 de novembro de 1974, 

Reconhcendo que a citada Con~n_çã_Q pode contribuir 
de maneira apreciãvel para aumentar a segurança dos 
navios e dos bens no mar, assim como a salvaguarda da 
vida humana a bordo dos navios, 

Reconhecendo igualmente que é preciso dar ainda 
maior incremento à- Segurança dos navios, especialmente 
à dos navios-tanques, 

Considerando que o melhor me_io de alcançar esse ob
jetivo é a conclusão- de um Protocolo relativo à_ Conven~ 
são Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, 1974, 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 
Obrigações Gerais 

As Partes do presente Protocolo se comprometem a 
tornar efetivas as disposições do presente Protocolo e do 
seu Anexo, que constituirá parte integrante-do presente 
Protocolo. Toda referência aO preSente ProtoCOlo írilpli
ca, ao mesmo tempo, em uma referência ao Seu AD.exo. 
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ARTIGO II 
Aplicação 

1. As dispõsições d-os Artigos If, III (com exceção do 
parágrafo (a), IV, VI (b), (c) e (d), VII e VIII da Con-

- venção Internacional para Salvaguarda da Vida Huma
na no Mar, 1974 (daqui por diante denominad~ "a Coo: 
venção") são incorporadas aq presente Protocolo; toda
via, as referências feitas nos citados ArtigõS à Convenção 
e aos Governos Contratantes d,evem ser considerados __ 
como referências feitas,- respectivamente, ao presente 
Protocolo e às Partes do presente Protocolo. 

2._ Tõdo navio a _que seja aplicãvel o presente Proto
colo_ deve scitisfazer as disposições da ConVenção, sujeito 
às modificações e aditamentos enunciados no piesente 

· Protocolo. 
3. As Partes do presente Protocolo aplicarão, aos na

vios dos Estados que não sejam .P~rtes ne~ _da Con
venção nem do presente Protocolo, as- prescrições da 
Convenção e do presente Protocolo, na medida em que 
seja necessário-para assegurar que esses navios não sejam 
beneficiados com um tratamerlto mais favorãvel. 

ARTIGO III 
Comunicação de Jnformação 

As Partes do presente Protocolo se comprometem a 
comunicar e depositar junto ao Secretârio~Geral da Or
ganização Marítima Con_suitiva In!.ergoverílamental (da
qui por diante denominad<;l, "a·Ol-ganização"), uma lista 
dos inspetores designados ou das organizações reconhe
cidas que estão autorizados, como seus representantes, a 
aplicar as medidas concernentes à Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, a fim de ser distribuída às Partes para 
conhecimento de seus funcionários. A adminiãtrãção de· 
ve, entãõ, notificar à Otganlzação as resp6Mabilidades 
específicas confiadas aos inspetores designados e às or
ganizações recoDhecldas e -as- Condições eril que_ lheS te
nha sido delegada a autorização~ 

ARTIGO IV 
Assinatura, Ratificado, Aceitação, 

Aprovação e Adesão 

l. O presente Protocolo estará aberto à.__a_ssínatura, 
na sede da Organização a partir de J9 de junho de 1978 
até 1"' de março de 1979 e, depois desse prazo, permane
cerá. aberto a adesões. Sob reserva das disposições do pa~ 
rágrafo 3 do presente artigo, os Estados poderão 
constituir-se Partes do presente Protocolo mediante: 

(a) assinatura sem reserva quanto à ratificação, acei~ 
tação ou aprovação, ou 

(b) assinatura com reserva de ratificação, aceitação 
ou aprovação, seguida de ratificação, aceítação ou a pro

- vação, ou 
(c) adesão. 
2. _A ratificação, aceitação, aprõvaçãõ ou adesão se

rão efetuadas mediante depósito do iristrumento compe
tente junto ao Secretârio·Geral da Organização. 

3.. O presente Protocolo somç:nte poderá se~ as~-ínado 
sem reserva, ratificado, aceito, aprovado ou -aderido por 
Estados que tenham a.ssiQado sem res~rva, ratíficado, 
aceito, aprovado ou aderido à Convenção. 

ARTIGO V 
Entrada em Vigor 

1. O presente Protocolo entrará em yjgor seis meses 
ãpóS a data em que pelo menos quinze Estados, cujas 
frotas mercantes combinadas representem não menos do 
que cinqUenta por cento da arqueação bruta da marinha 
mercante mundial, tenham se tornado Partes do mesmo, 
de acordo com o disposto no Artigo IV do presente Pro
tocolo, com a condiçãO, todavia, que o presente Protoco~ 
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lo não entre em vigo-r antes que tenha entrado em vigor a 
Convenção. 

2. todo·instrumerÍto de ratificação, aceitação, apro
vação ou adesão, depositado após a data de entrada em 
vigor do presente Protocolo passará a ter efeito três me
ses após a data em que tiver sido depositado. 

3. -Todo instrumento de ratificação, aceitação, apro
vação_ ou adesão, que seja depositado após a data em que 
uma emenda ao presente Protocolo seja considerada 
como tendo sido aceita de acordo com o Artigo VIII da 
Convenção, será considerado como referindo-se ao Pro
tocolo com seu texto emendad_o. 

ARTIGO VI 
Denúncia 

L O presente Protocolo pode ser denunciado por 
·qualquer Parte, em qualquer momento posterior à expi
rªção de um prazo de cinco anos, a contar da data em 
que o presente Protocolo tenha entrado em vigor para 
essa Parte. 

_ 2.- A denúncia será efetua~a mediante o depósito de 
um instrumento de denúncia junto ao Secretário-Gerãl 
da Organização. 

3. A denúncia surtirá efeito transcorrido o prazo de 
Um ano de recebimento, pelo Secretário-Geral da Orga
nização, do instrumento de denúncia, ou ao expirar 
qualquer outro prazo maior que pode ser estipulado no 
referido instrumento. 

4. To-da denúncia da Convenção por uma Parte 
constitui üma denúncia do presente Protocolo por essa 
Parte. 

ARTIGO VII 
Depositário 

1. O presente Protocolo !lerá depositado jun_to ao 
Secretário~Geral da Organizaç~o (daqui por diante de

- nominadQ ... o Depositário"). 
2. O Depositário deverã: 
(a) informar a todos os Estados que tenham assina

do o presente Protocolo ou que a ele tenham aderido, 
sobre: 

(i) cada nova assinatura ou depósito de um instru
mento de ratificação, aceitação, aprovaç~o ou adesão, 
juntamente com a data de sua ocorrência; 

(ii) a data de entrada em vigor do presente Protocolo; 
(iii) o de~ito de qual!;;juer instrum~nto de denúncia 

do presente~otocolo, juntamente com a data em que o 
mesmo foi recebido e a data em que a denúncia passará 
a ter efCito; 

(b) transmitir cópias autenticadas do presente Proto
colo a todos os Estados que o tenham assinado ou que a 
ele tenham aderido. 

3. Tão logo o presente Protocolo entre em vigor, o 
Depositário transmitirá uma cópia autenticada do mes
mo ao Secretariado das Nações Unidas, para fins de re
gistro-e publicação, de acordo com o Artigo 102 da Car~ 
ta das Nações Unidas. 

ARTIGO VIl! 
Idiomas 

O presente Protocolo está redigido em um só exem
plar, nos idiomas chinês, espanhol, francês, inglês e rus
so, sendo cada tex:to igualmente autêntico. Far-se-ão tra
duções oficiais nos idiomas alemão, ãrabe e italiano, as 
quais serão depositadas junto ao original assinado. 

Em fé do que, os abaixo~assinados, devidamente auto
rizados por seus respectivos Governos para esse fim, as
sinaram o presente ProtocOto.-

Feito em Londres, em dezessete de fevereiro de mil no
vecentos e setenta e oito. 
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ANEXO 
MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS Ã 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA 
SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA 

NO MAR, I974 

CAPITULO I 
Disposi~õcs Gerais 

PARTE A 
Aplicação, Definições, etc. 

REGRA 2 
Defiriições 

O parágrafo seguinte é adicionado ao texto existente: 
(n) "Idade de um navio" significa- á-período de tempo 

transcorrido a contar do ano de construção, tal como in
dicado nos documentos -de registro do navio. 

PARTE B 
Vistorias e Certificados 

REGRA 6 
Inspeção e Vistoria 

O texto existente da Regra 6 é substituído pelo seguinte: 
(a) A iriSpeção e Vistorii de-OãVíOS;no que-diZ ieSpei

to à aplicação das prescriçõ-eS das pi'es-erites -Regras e à 
concessão de isenções a respeito das mesmas, devem ser
efew.adas por funciOnários da Administração. Todavia, 
a Administração pode confiar a inspeçãO e a vistoria de 
seus navios a inspetores designados_ para esse fim ou a 
organizações por ela reconhecidas. 

(b) A Administração deve tomar as medidas neces~ 
sãrias pil.ra que inspeçõeS nÍó programadas sejam efetua
das durante o período de validade do Certificado. ESsas 
inspeções devem permitir vc!riflcar ·que o n~vio e seu 
equipamento permanecem, sob todos os aspectos, satis
fatórios para o Seiviço ã qui o navio -fOi destinado. EssaS 
inspeções podem ser levadas a efeito- p~Tos próprios ser
viços de inspeção da Administração, por ínspetores de
signados, por organizações reconhecidas ou por outras 
Partes, a pedido da Administração. QUando a· AdminÍs
tração, em virtüde das disposiÇões das .Regras 8 e !Ó-do 
presente Capítulo, estabelece vistorias anuais- Õbriga
tórias, as inspeções nãO prog-ram3:das, acima citadas, não 
devem ser obrigatórias. 

(c) Toda AdministraÇão que designe insPetores ou 
que reconheça organizações· para efetuar fnspeções e ViS-. 
terias como-prescritas nos parágrafOs (a) e (b) da Pfesen
te Regra, deverá, pelo menos, dar poderes a todo ínspe
tor designado ou organização- recOnhecida para: 

(i) exigir a realização de reparos em um navio; e 
(ii) efetuar inspeções e_ vistorias, se solicitadas petas 

autoridades comp"etentes do Estado a que pertence o 
porto. 

A Administração deverá natificar à OrganiZ<iç3.o quais 
as· responsabilidades específicas confiadas aos inspetores 
designados ou às organizações reconhecidas e as co-n~ 
dições de delegação de competência a eles atribuídas. 

(d) Quando um inspetor designado ou organização 
reconhecida determinar que o estado do navio ou de seu 
equipamento não corresponde, no essencial, às indi~ 

cações -do ceriíficãdo; ou ê tal que o naVio n-ão pOSsa se 
fazer ao mar sem perigo par-a o Próprio -naVIo ou para as 
pessoas a bordo, o inspetor ou organizaçãO deverã ime
diatamente se assegurar de que sejam tomadas medidas 
corretivas- e deverá informar à Ãdiri"iiiisrfilçàõ em temp'o 
útil. Se essas medidas corretivas não forem tomadas, o 
Certificado pertinente deverã sf:r aPreendido e tal fãto
deverá ser imediatamente comunicado à Administração; 
se o navio se encontrar num porto de uma outra Parte, as 
autoridades competentes do Estado a que pertence o 
porto também deverão ser inlediatamente ínfOàimOaS. 

Quando um funcionãrio da Administração, um inspetor 
designado ou uma organização reconhecida tiver infor~ 
mado às autoridades competentes do Estado a que per
tence o porto, o Governo desse Esiado prestará ao fun~ 
cionário. inspetor ou organização em questão tod-a a as
sistência necessária para o cump_rimento das obriiações 
impostas pela presente Regra. Quando aplicável, o Go~ 
verno do Estado a que pertence o porto interessado de
verá se assegurar de que o navio não parta até que possa 
sé ~azer ao mar ou ~eixar o porto com o objetivo de se di-

----tig-ir io estaleiro de repaios que melhor convenha, -sem 
perigo para-o próprio navio ou para as pessoas que se en
contrem- a bordo. 

(e) Em todos os casos, a-AdminiStráÇãCfgarantirã in~
condicionalmente a execução completa e a eficácia da 
lnSpeção e da vistoria e cOrriPrometer-se~á a "fazer com 
que sejam tomadas as medidas necessárias para dar cum
primento a esta obrigação. 

REGRA 7 
Vistorias de Navios de Passageiros 

O texto existente da alínea (iii) do parágrafo (b) é subs-
tituído pelo seguinte: 

(iii) Uma vistoria geral ou parcial, de acordo com as 
circustâncias; deve ser efetuada após a realização de um 

~-__ reparo resultante das investigações prescritas na Regra 
ll do presente Capítulo ou toda vez que no navio tive-

-'-rem sido efetuados importantes reparos ou renovações. 
- A vistoriá-deve permitir assegurar que foram eretivamen-

te feitos os reparos ou renovações necessárias, que os 
materiais empregados para esses reparos ou renovações e 
a execução dos ~-ª-balhos_são, sob todos os pontos çi.e vis-

l<l.~Sitisfatórios e-que o navio satisfaz, ·sob -tõdos 'os as~ 
Pectos-, as prescrições da Con__venção e do presente Proto
co.lo, assim como as do Regulamento Internacional para 

. EYitar Abalroamentos no Mar que esteja em vigor, bem 
.como ~s disposições das.Jeis, -d~cretos, ordens e_ regula~ 

_. _mentes promulgados pela Administração Para aj)licação 
da Convenção, do Protocolo e do Regulamento acima 
citado. 

REGRA 8 

Vistorias dos Aparelhos de Salvamento e 
outros Equipamentos de Navios de Carga. 

O texto existente da Regra 8 é substituído pelo seguinte: 
(a} Os aparelhos de sã:ivamento (com exceção da ins

tala_ção radiotelegrãfica a bordo de uma embarcação de 
salvam~nto a Jl?-Otor ou do aparelho portátil de rádio 
para embarcações e balsas salva-vidas), o ecobatfmetro, 
a agulha giroscópica, as instalações de combate a incên
dio e o sistema de gás inerte dos_naviQs de carga, a que se 

_..aplicam os Capítulos 11-1, H-:2, III e V _da Convenção e o 
presente Protocolo, devem ser submetidos às vistorias 
iniciais e subseqUentes prescritas para os navios de. pas
~agei_~os na Regra7 do Capítulo I _da Convenção e do 
Pres"e_rlte Protocolo, substituindo-se !2 meses por 24 me
ses na alinea (ii) do parágrafo (a) desSa Regra-. Os planos 
de combate a incêndio a bordo de navios novos, assim 
como as escadas de práticos, dispositivos para içar o prá~ 
t(co, luzes, marcas e meios de sinalização sonora postos a 
bordo de navios noVos e existentes, devem ser inclUídos 

_-nas vistorias a fim áe assegurar que satisfazem em todos 
OS P~ptós as··préscrlções da Convenção e do presente 

Protocolo e as do Regulamento Internacional para Evi
tar Abalroamento no Mar que esteja em vigor, que lhes 
sejam aplfcáveis. 

-- (b) Vistorias inteme"diárias devem ser efetuadas para 
~S navJos-tanque de, pelo menos, dez anos de idade, no 
pfazo de três meses -arltes Oti após a datã de_ aniversâ~i"o
ao Certificado de Segurança de Equipamento para navio 
de_ carga, a fim de verificar que o equipamento prescrito 
no parágrafo (a) da presente Regra tem sido mantido nas 
condiÇões preVistas na Regra I I dÓ presente Capítulo e 
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se encontra em bom estado de funcionamento. Essas vis
torias intermediárias devem ser consignadas no Certifi
cado de Segurança de Equipamento para Navio de Car
ga, emitido (te_ conformidade com a alínea (iií) do parã
_grafo (a) da Regra 12 do C~pí_tulo I da Convenção. 

REGRA 10 

Vistoria do Casco, das Máquinas e 
do Equipamento dos Navios de Carga. 

O text9 existen~e_da Regra lO é substituído pelo seguinte: 

(a) O casco, as máquinas-e o equipamento (_excetua~ 
·dos os itens para os quais foram emitidos um Certificado 
de Segurança de Equipamento para o Navio de Carga, 
um Certificado de Segurança Radiotelegráfica para o 
Navio de Carga ou um Certificado de Segurança Radio
telefónica para Navio de Carga) de um navio de carga se
rão vistoriados após a conclusão do navio e depois dela, 
de tal maneira que a Administração julgue necessária 
para assegurar que seu estado é satisfatório em todos os 
sentidos e nos seguintes intervalos de tempo; 

(i) em intervalos de tempo especificados pela Admi
nistraÇão mas que não excedam cinco anos (vistorias pe
riódicas); 

(ii) além dessas vistorias periódicas, um navio
tanque de pelo menos dez anos de idade deve ser sub
mentido a, no mítlinio. uma vistoria intermediária -du
rante o·pertodo de validade do seu Certificado de SegU-

- rança de Construção para o Navio de Carga. Nos cas-os 
-em que sOmente u·ma vistoria intirmediáriil. fOr efetuada 
duran.te um periodo de validade qualquer do Certifica
dá, elã nãO deve ter lugar nem antes dos seis meses que 
precedem. nem após os seis meses -que se seguem à data 
correspondente à metade do período de validade do Cer-
tificado. ---

(b) A vistoria inicial e as vistorias periódicas devem 
permitir" assegurar qlle a disposição geral, os materiais e 
os escantilhões da estrutura, as caldeiras e outros reci
pieitteS-Sáb pressão e seus auxilíareS, aS máquiriaS -princi
pais e auxiliares, incluindo o aparelho de governo e os 
sistemas de comando conexos,_ as instalações elétricas e 
outros equipamentos, sã~. sÕb lodos os aspectos. satisfa
tórios par:r o serviço a que o navio é destinado. Essas vis
torias devem, no caso de navios-tanque, abranger tam
bém a inspeção da face eXterna do fundo do navio, das 
praças de bombas. das redes de carga e de combustível, 
dos suspiros de ventilação, das válvulas de vácuo
preSsão e- das telas corta-chamas. 

(c:) A viStoria intermediária dos navios-tanque de 
pelo meno~_dez anos de idad~ deve abranger a inspeção 
do_ apar~lhÕ de gover11o e dos sistemas de comando cone
xÓs, das praças d~ boiJlbas, das redes de carga e de com
bustí':'el sobre .o convés e nas praças de bombas, dos sis~ 
te'rims de suspiros-. das válvulas de vácuo-pressão e das 
telas ~o~ti!_-chamas, das instalaçõe_s elétricas nas zonas 
Perigosas e da face externa do fundo do navio. Além da 
irispeção visual da instalação elétrica, a resistência do 
isolamento do equipamento elétrico nas zonas perigosas 
deve ser submetida a testes. Se, após o exame, subsistir 
quãlQuer dúvida quaiito ão estado das redes, deve-se to~ 
mar' as medidas éon:iplementares necessãrias, tais como 
testes de pressão e a determinação da espessura. Essas 

- vistOrias rntern1édiãr1aS devem ser anotadãs nO Certífica~ 
do de Segurança de Con.stru.ção para Navio de Carga, 
emitido de ac~r_do com a alínea (ii) do parágrafo (a) da 
Régra 12 'do ~apítut() ~da Convenção. 

(d) Uma vistoria geral o_u parcial, de acordo com as 
circünstã~cias, deverâ Se~ "efetüãd~. -gu~ndo for n_eces~ 
sãria, aPóS uma i~vestigação presciiia na RCirâ ll do 
presente Capítulo ou cada vez que o navio sofrer reparos 
ou renovações importantes. A viStoria deve permitir as
se~urar qu_e_ os reparos ou renovações necessârios foram 
realmente efetuados, que os materiais empregados para 
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esses reparos -ou renovações e a execução dos trabalhos 
silo. sob todos os pontos de vista, satisfatórios e que o 
navio pode se fazer ao mar sem perigo para~ele mesmo 
nem para as pessoas que se encontrem a bordo. 

REGRA II 

Manutenção das Condições após a Vistoria 

O textõ existente da Regra 11 é substituído pelo seguin~ 
te: 

(a) O estado do navio e de seu equipamento deve ser 
mantido de acordo com as prescrições da Convenção e 
do presente Protocolo, de maneira que a Segurança do 
navio permaneça, sob lodos os pontos de vista, satisfa
tória e qtie o navio- pOSsa se fazer ao mar sem perigo para 
ele mesmo·nem para as pessoas que se encontrem a bor
do. 

(b) Após ter sido concluída qualquer das vistori~s 
previstas naS Regras 6, 7, 8, 9 ou lO do CapítUlo I da 
Convenção e no presente Protocolo, não deverá ser feita 
qualquer alteração nas disposições estruturais, máqui
nas, equipamentos e oUtros elementos que foram o~jeto 
da vistoria, sem que a Administração a autorize. 

(c) Sempre que o navio sofra um acidente ou que 
seja descoberto _algum defei~ _que afete a segurança do 
navio ou a eficiência ou intr::iridade de_s~u~ aparelhos 
salva-vidas ou outros equipamentos, o Comandante ou 
Armador do navio deverá notifj_c:S.r,logo que possível, a 
Administração, o inspetor designado ou a' ofgãnização 
reconhecida responsável pela emissão do Certificâ.i:iO 
pertinente, que devem fa:z;er com que se iniciem as iil.Ves
tigações destinadas a çieterminar se é necessária uma vis
toria de acordo _com a_s_ prescrições das Regras 6, 7, 8, 9 
ou 10 do Capítulo I da Convenção e no presente Proto
colo. Se o navío Se encontrar num porto de uma outra 
Parte, o Capitão ou Armador deverá também comunicar 
imediatamente às autoridades competentes do Estado a 
que pertence o porto, e o inspetor-designado ou a organi
zação reconhecida deverá se cer.tificãr Qe qtie foi feita tal 
comunicação. 

REGRA 14 

Dura~ào e validade dos Certificados 

O texto existente da Regra 14 é substituído pelo seguin
te: 

(a) Os Certificados que não sejam o Certificado de 
Segurança de Construção para Navio de Carga, o Certi
ficado d~ Segura_nça de Equipamento para o Navio de 
Carga e todos os CertificaO.Os de Isenção não devem_ ser 
emitidos para um período de validade superior a doze 
meses. O Certificado de SeguranÇa de Construção para o 
Navio de Carga não deve ser emitido para um perfodo de 
validade superior a cinco anOs. O Certificado -aç S~gu
rança de Equiparrie?üó para Navio de Carga não deve ser 
emitido para um perfdo de validade superior a vinte e 
quatro meses. Os C~rtificãdos de Isenção ~ão develll ter 
um perfodo de validade superior ao dos CertifiC-ados a 
que se referem. 

(b) Não deverá ser permitida nenhuma prorrogação 
do perfodo de validade de cinco anos do certífiCãdo de 
Segurança de Construção para Navio de Carga. - -

(c) Se se realizar uma vistoria nos dois ineses que 
precedem a expiração do perfodo de validade para que 
tenha sido emitido um Certificado de Segurança Radio
telegráfica para o Navio de Carga ou um Certificado de 
Segurança Radiotelefônic~i" para Navio de Cargã, con
cernentes a navios de carga de arqueação bruta igual ou 
superior a 300 mas inferior a 500; este cetfifiCa.do pode 
ser retirado, e emitído novo certificado CUja ·vãlidade ter
minarã doze meses após a data em que terminava o refe
rido período. 

(d) Se o navio, na data de expiração de um Certifica
do que não seja o assinalado no parágrafo (b) da presen-
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te Regra, não se encontrar num porto do país em que es
teja re-gistrado oü em que deva ser vistoriado, a Adminis
tração poderá prorrogar a validade do CertifiCado, mas 
tal prorrogação só pode ser concedida com o fim de per
mitir que o navio possa prosseguir a sua viagem para o 
pais em que esteja registrado ou em que deva ser vistoria
do e_isto somente quando tal medida se afigure oportuna 
e razoável. 

(e) Nenhum Certificado deverá ser prorrogado, em 
virtude das disposições do parãgrafo d da presente Re
gra, por um período de mais de cinco meses, e um navio 
ao qual tenha sido concedido tal prorrogação não ficarã, 
e~_virtude dela, com o direito, ao chegar ao pais em que 
estiver registrado ou ao porto em que deva s~r vistoria
do, de deixar esse porto ou país sem que tenha obtido um 
novo Certificado. 

( f) Um Certificado, o litrO-qiii: não o referido no pa
rágrafo (b) da presente Regra, que não tenha sido pror
rogado de acordo com as. disp(Jsições precedenfes da pre
sente Regra, pode ser prorrogado pela Administração 
por um período de graça que não exceda de um mês a 
data de expiração nele indicada. 

( g) Um Certificado deixa de ser válido: 
(i) se as inspeções e vistorias não tenham sido efetua

das dentro dos períodos especificados na alínea a da Re
gra 7, nas Regras 8 e 9 e na alínea a da Regra lO do Capí
tulo I da Convenção e do presente Protocolo ou durante 
o perfodo de prorrogação previsto de acordo c_om as dis
posições dos parãgrafos (d), (e) ou (f) da presente Re
gra; ou 

(ii) na transferência do navio para a ban-deira de um 
outro Governo. Um novo Certificado somente deverã 
ser emitido quando o Governo que emitir o rfovõ- Certifi
-cado estiver plenamente convencido de que o navio satis
faz as prescrições dos parágrafos (a) e (b) da Regra ll do 
presente Capítulo. No caso de transferência de bandeira 
entre Partes, se soHcitado dentro de três meses após ter
tido lugar a transferência, o Governo da Parte cuja ban
deira o navio estava anteriormente autorizado a arvorar, 
deverâ, tão logo seja possível transmitir à Administração 
cópias dos Certificados possuídos pelo navio antes da 
transferência e, se disponíveis, cópias dos relatórios das 
vistorias pertinentes. 

REGRA 19 

Fiscalização 

O texto existente da Regra 19 é substituído pelo seguiu~ 
te: 

(a) Todo navio, quando estiver num porto de uma 
outra Parte, estará_ sujeito à fiscalização por parte de fun
cionãrios devidamente autorizados por esse Governo, 
devendo a fiscaHzação limitar~se a verificar que os Certi
ficados emitidos em virtude da Regra 1~ ou da Regra 13 

- do Capítulo I da Convenção estão dentro do período de 
validade. 

(b) Esses Certificados, se válidos, deverão ser aceitos, 
a menos que existam motivos evidentes para crer que o 

-estado do navio ou de seu equipamento não corresponde 
substancialmen~e às indicações de qualquer um dos Cer
tificados ou que o navio e seu equipamento não satisfa
zem às disposições dos parãgrafos (a) e (b) da Regra li 
do presente Capítulo. 

(c) Nas circunstâncias enuriciadas no parágrafo (b) 
da presente Regra e no caso em que um Certificado tiver 
expirado ou deixado de ser válido, o funcionário que efe
tuar a -fiscalização deve tomar as medidas necessárias 
para impedir a partida do navio até que o mesmo possa 
fazeNe ao mar ou deixar o porto para fins de dirigir-se a 
um estaleiro apropriado de reparos, seni perigo para o 
navio nem para as pessoas que se encontrem a bordo. 
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(d) No caso em que a fiscalização dê lugar a uma in
tervenção de qualquer.espécie, o fUncionãrio que efetuar 
a fiscalização deverá informar, imediatamente e por es~ 
crito, ao Cônsul ou, em sua ausência, ao mais próximo 
representante diplomático do Estado cuja bandeira o na-

- vio estã autOrizado a arvorar, todas as circUnstâncias 
que fizerem co'nsiderar essa intervenção como neces
sâria. Além disso, os inspetores designados ou as organi
zações reconhecidas responsáveis pela emissão dos Certi
ficados deverão também ser notificados. Deverã ser feito 
um relatório ã Organização sobre os fatos que motiva
ram a intervenção. 

(e) A autoridade competente do Estado a que perten
ce o porto deverã comunicar todas as inforniaçôes perti
nentes em relação ao navio às autoridades do próximo 

_porto de escala, assim como às pessoas e organizações 
mencionadas no parãgrafo (d) da presente Regra, se ela 
for incapaz de tomar as medidas especificadas nos parã
grafos (c) e(d) da pr~ente Regra ou se o navio tiver sido 
autorizado a p~~sseguir para o porto de escala seguinte. 

( f) No exercício da fiscalização em virtude das dispo
sições da presente Regra é conveniente evitar, o mãximo 
possível, reter ou retardar indevidamente o navio. Todo 
navio que tenha sido retido ou retardado indevidamente 
em conseqiiência do exercício dessa fiscalização terâ di
reito _a uma ind~nização pelas perdas ou danos sofridos .. 

CAPITULO II-I 

Construção - Compá"rtimentagem e 
estabilidade, máquinas e instalações 

elétricas 

PARTE A 
Generalidades 

REGRA i 
Aplica~ão 

As seguintes alíneas são adicionadas ao texto existente 
do parágrafo ( b): 

(iii) Não obstante as disposições da alínea (li) dq pre~ 
sente parãgrafo e da alínea (iii) do parâgrafo (a) da pre
sente Regra, para os fins do parâgrafo (d) da Regra 29 
do presente Capítulo, um navio-tanque novo significa 
um navio-tanque: 

(1) para o qual o contrato de construção foi assinado 
após )'I de junho de 1979; ou 

(2) que, na falta de um contrato de construção, teve a 
quilha batida ou esteja num estãgio similar de cons
trução após t '~ de janeiro de 1980; ou 

(3J --cuja entrega se dê após J9 de junh9 de 198~ ou 
(4) que tenha sofrido uma grande reforma ou ·uma 

modificação de caráter importante: 
(a) cujO contrato tenha sido assinado após lY de ju

nho de 1979; ou 
(b) que, na falta de um co_ntrato, tenha iniciado os 

trabalhos de execução após 19 de janeiro de 1980; ou 
(c) que tenha terminado a execução após l'~ de junho 

de 1982. 
(iv) Para os fins do parâgrafo (d) da Regra 29 do prC

sente Capítulo, um navio-t~nque existente é um navio
tanque que não é um navio-tanque novo, como definido 
na alínea (iii) do presente parágrafo. 

(v) Para os fins da alínea (iii) do presente parágrafo, a 
transformação sofrida por um navio-tanque existente, de 
um porte bruto igual ou superior a 20.000 toneladas mé
tricas, com o fim de satisfazer as prescrições do presente 
Protocolo ou do Protocolo de 1978 relativo à Convenção 
Internacional de 1973 para Prevenção da Poluição por 
N avias, não deve ser considerada como constituindo 
uma grande reforma ou uma modificação de carâter im~ 
portante. 
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REGRA 2 

Definições 

Os parágrafos seguintes são adicionados ao texto exis-
tente: 

(k) O sistema de comailôo à -distârlCii do aparelho cte 
governo é o dispositivo que permite transmitir os movi
mentos exigidos do leme, desde o passadiço até os co
mandos do equipamento-motor do aparelho de governo. 

(I) O aparelho principal de governo é composto dos 
elementos mecânicos, dos equipamentos-motores do 
aparelho de governo, se houver, e do equipamento cone
xo assim como dos meios que permitam aplicar o mo
mento de torsão à madre do leme (a cana ou setor de go
verno, por exemplo), que são necessários para mover o 
leme com vistas a manobrar o navio nas condições nor
mais de serviço. 

(m) o equipamento-motor do aparelho de governo se
compõe: 

(i) no caso -de aparelhos de goverfl:o el~tricos, de um 
motor elétrico e do equiPàinento -elétrico conexo; 

(ii) no caso de aparelhos de governo eletroM 
hidráulicos, de um motor elétrico e do equipamento elé
trico conexo bem como da bomba que lhe é acoplada; 

(iii) no caso de outros aparelhos de governo hidráuli
cos, de um motor impulsor e da bomba que lhe é acoplaM 
da. 

(n) O apa'ri:lho amdliar de governo é o equipamento 
que é previsto para mover o leme, tendO em vista ma
nobrar o navio em caso de avaria no aparelho principal 
de governo. 

PARTE C 
Máquinas e instala~ões elétricas 

REGRA 29 
Aparelhos de Governo 

O parágrafo seguinte é adlCioõado- ao teXto exiStente: 

(d) Somente para navios-tanque 
(i) As disposições que se seguem aplicarMse--ão a todos 

os navioMtanque novos de arqueação bruta igual ou supe
rior a 10.000 e, dois anos-no riláXimo após a data de enM 
trada em vigor do presente Protocolo, a todos so navios
tanque existentes de arqueação bruta igual ou superior a 
10.000: 

(I) deverão ser providos de dois sistemas de comando 
à distância do aparelho de governo, podendo cada um 
ser posto em funcionamento separadamente a partir do 
passadiço. Todavia, não é necessâriO que a roda ou ã 
cana do leme seja instalada em dobro. Em caso de avaria 
do sistema de comando à distância do aparelho de gover
no que estiver operando, o outro deverá ser capaz de _ser 
posto em funcionamento imediatamente a partir de um 
local situado no passadiço. Cada sístema de comando à 
distância do aparelho de governo, se for elétrico, deverá 
ser alimentado por seu próprio circuito independente, 
alimentado, por sua vez, pelo circuito do equipamento 
motor do aparelho de governo, desde um local situado 
dentro do compartimento do aparelho de governo. Err; 
caso de avaria da fonte de energia elétrica que alimenta 
um sistema de comando à distância do aparelho de go
verno será dado um alarme no passadiço. Os alarmes 
prescritos na presente alínea deverão ser ao mesmo tem
po sonoros e visuais e situados em um local do passadiço 
onde possam ser facilmente observados. 

(2) no compartimento do aparelho de governo _deverá 
também existir um comando do aparelho principal de 
governo; 

(3) no compartimento do aparelho de govern9 deve
rão existir meios Para desconectar o sistema de coman
do, à distância do aparelho de governo, do circuito de 
energia; 

(4) deverão ser providos meios de comunicação entre 
o passadiço e o compartimento do aparelho do governo; 

(5) a posição angular exata do leme deverá ser indica
da no passadiço. O indicador do ângulo do leme deve ser 
independente do Sistema do comando à distância do apa
relho de governo; e 

(6) no compartimento do aparelho de governo deverá 
ser possível verificar a posição angular do leme. 

(ii) As disposições abaixo se aplicam, além das dispaM 
-- sições àO parágrafo (a) e da alínea (i) do paiágrafo (d) 

da presente Regra, a todos os naviosMtanque novos de ar~ 
queacão bruta igual ou superior a 10.000. 

(I) o aparelho principal de governo deverá compreen
der dois ou maís ·equipamentos mOtores idênticos e ser 
cãpaz de aciÕnar o leme de acordo com as diposições da 
alínea (ii) (2) _do parágrafo (d) da presente Regra, quan
do funciona com um ou vários e_quipamentos mot~res. 

----=-o~nfr~ -dO razoável e Possível, aparelho principal de go
verno deverá ser disposto de tal modo que uma única 
avaria de suas canalizações ou de um dos equipamentos 
motores não diminuirá a integridade da parte remanes

·- ceÕte do aparelho de governo. Todos os acoplamentos 
mecânicos que fazem parte do aparelho de governo e as 
ligações mecânicas com qualquer sistema de comando à 
distância do aparelho de governo, se existente, devem ser 
de construção sólida e segura que a Administração jul
gue satisfatóri~ 

--- -{2) o aparelho principal de governo deve poder levar o 
leme de uma posição de 35 graus de um bordo para uma 
põsiçãO de 35 graus do outro bordo quando o navio esti
ver navegando com seu maior calado em água salgada e 
na velocidade máxima de serviço em marcha adiante. O 
Jeme deVe poder ser levado de uma posição de 35 graus 
de um bordo para uma posição de 30 graus do outro bor
do, no tempo- máximo de 28 segundos, sob as mesmas 
condiÇões; 

(3) o apareiho principal de governo deverá ser aciona
do por uma fonte de energia, quando necessário, para Sa
tisfazer as disposições da alínea (ii) (2) do parágrafo (d) 
da presente Regra; 

(4) os equiPamentos motores do ap_arelho principal de 
gOverno deverão ser projetados para entrar em funcio
namento automaticamente quando a energia for restabe
lecida após ter falhado a alimentação de energia; 

(5) no caso de avaria de qualquer um dos equipamen
tos motores do aparelho de governo será dado um alar
me no passadiço. Cada e_quipamento motor do aparelho 
de governo deverá ser capaz de ser posto em funciona
mento, seja automaticamente ou manualmente, a partir 
de um local situado no passadiço; e 

(6) uma outra "alimentação de energia, suficiente, pelo 
menos, para alimentar um equipamento motor do apare
lho de governo e que lhe permita movimentar o leme 

_CQffiQ __ a.baix._o_especifiCado e tambêm suficiente para ali
mentar seu associado sistema de comando à distância do 
aparelho de governo e o indicador de ângulo do leme, 
deverá ser fornecida, automaticamente, deiltro de 45 se

_gundos, seja de uma fonte de energia elétrica de emer
gência ou de uma outra fonte de energia independente, 

--:--situada no compartimento do aparelho de governo. Essa 
fonte de energia independente não deve ser utilizada a 
não ser para esse fim e ter capacidade suficiente para 
meia hora de operação continua. O equipamento motor 
do aparelho de govern_o, quando alimentado por essa ou
tra fonte de energia alternativa, deverá poder, pelo me
nos, levar o leme de posição de I 5 graus de um bordo a 
15 graus do outro bordo, no máximo em 60 segundos, 
quando o navio estiver navegando com seu maior calado 
eln água salgada e numa velocidade igual à metade da 
sua velocidade máxima de serviço em marcha adiante ou 
7 nós, das duas a que for maior. 
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CAPITULO ll-2 

Construção - Proteção contra incêndio, 
det~ào e extincào de incêndio 

PARTE A 

Generalidades 
REGRA I 

! · Aplicação 

As seguintes alíneas são adicionadas ao texto existente 
do parágrafo (a): 

(i v) Não obstante as disposições da alínea (ii) e (iii) do 
presente parágráfo, para os fins da alínea (ii) do parágra
fo (a) da Regra 55 e da Regra 60 do presente Capítulo, 
um navio-tanque novo significa um navio-tanque: 

(l) para o qual o contrato de construção foi assinado 
após }9 de junho de 1979; ou 

(2)- cjue, mi falta de um contrato_de construção, teve a 
quilha batida ou esteja num estágio similar de cons
trução, após {9 de janeiro de 1980; ou 

(3) cuja entrega se dê aPós {9 de junho de 1982; ou 
(4) que tenha sofrido uma grande reforma ou unta 

modificação de caráter importante: 

(a) cujo contrato tenha sido assinado após l9 de ju
nho de 1979; ou 

(b) que, na falta de um contrato, tenha iniciado os 
trabalhos de execução após 19 de janeiro de 1980; ou 

(c) que tenha terminado a execução após 19 de junho 
de 1982. 

(v) Para fins da alínea (ii) do parágrafo (a) da Regra 
55 e da Regra 60 do presente Capítulo, um navio~tanque 
existente é um navio-tanque que não é um navio~tanque 
novo, como definido na alínea (iv) do presente parãgra
fo. 

(vi) Para os fins da alínea (iv) do presente parágrafo, a 
transfo.r:mação sofrida por um navio-tanque existente, de 
um porte bruto igual ou superior a 20.00 toneladas mê· 
tricas, com o fim de satisfazer as precrições do presente 
Protocolo ou do Protocolo de 1978 relativo à Convenção 
Internacional de 1973 para PrevenÇão da Poluição por 
Navios, não deve ser considerada como constituindo 
uma grande reforma ou uma modificação de carâter im
portante. 

REGRA 3 
Definições 

O texto do parágrafo (v) é substituído pelo seguinte: 
(v) «Deslocamento Leve" é o deslocamento de um na

vio em toneladas métriCa-s, .sem carga, combustível, óleo 
lubrificante , água de lastro, água doce e água de alimen
tação das caldeiras nos tanques, mantimentos, bem 
como seus passageiros, tripulação e seus pertences. 

O seguinte parágrafo é adicionado ao texto existente: 
(x} .. Óleo Cru" é toda mistura líquida de petróleo que 

se encontra em estado natural na terra, quer seja ou não 
tratado, tendo em vista O Seu transporte e compreende: 

(i) o óleo cru do qual tenham sido extraídas algumas 
frações de destilados; e 

(ii) o óleo cru ao qual tenham sido adicionadas algu
mas frações de destilados. 

PARTE E 
Medidas de S~gurança contra Incêndio 

para Petroleiros 
REGRA 55 

Aplicação 

O texto existente desta Regra é substituído pelo seguin
te: 

(a) Salvo disposíção expressa en:t corttrãrio: 
(i) esta Parte deverá ser aplicada a todos os navios· 

tanque novos que transportem óleo cru, prOdutos de pe
~róleo que tenham um ponto de fulgor que não exceda 
6QOC ( 140'? F) (prova de cadinho fechado). como deter
minado por um aparelho de medição de ponto de fulgor 
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de tipo aprovado e C:Uja ·pressão âe vapor Reid seja abai
xo da pressão atmosférica, e outrOs produtos liquidas 
que tenham um risco çle incêndio similar; e 

(íi) em cõmplernentãçãó, t<fdos os navios cobertos por 
esta Parte deverão atendr;::r aos requisitos das Regras 52, 
53 e 54 do Capítulo 11-2 da Convenção. Todavia, as ins
talações fixas de extinção por gás para os compartimen_
tos de carga não deverão ser usadas nem no caso de 
navios-tanque novos nem nos casos de na.vios-tanque 
existentes que satisfaçanf as disposições da Regra 60 des
te Capítulo. No caso de navios-tanque existentes-que não 
tenham que satisfazer- as -disposições da Regra 60, a Ad
ministração pode, quando tiver que aplicar as dispo~ 
sições do parágrafo (f) da Regra 52, aceitar um dispositi~ 
vo de extinção por espuma, capaz de projetar a espuma 
no interior ou na parte externa dos tanques. Os detalhes 
dessas instalações deverão ser julgados satisfatóriOS pela 
Administração. 

(b) Quando se pretender transp-ortar outras cargas 
que não sejam as referidas n.a alínea (i) do parágrafo (a) 
desta Regra e que apresentem riscos adicionais de incên~ 
dio, deverão ser exigidas, de modo a satisfazer a Admí
nistração, medidas adicionais de segurança. 

(c-} Transportadores Combinados não deverão trans
portar cargas sólidas, a menos que todos os tanques de 
carga estejam vazios de óleo e sem gases, ou a menos 
que, em cada caso, a Admiriís1ração esteja satisfeita com 
as disposições adotã.Qas, 

REGRA 60 

Prote~ão dos Tanques de Carga 

O texto e"istente desta Regra é substituído pelo seguin
te: 

(a) Para os navios-tanque novos, cujo porte bruto 
seja igual ou superior a 20.000 toneladas mêtricas, a pro
teção da área do cQnYés_ dos tanques de carga e dos pró
prios tanques de carga deverá ser assegurada por um sis
tema fixá de espuma no convés e um sistema fixo de_gás 
inerte, de acordo_com as disposições das Regras 61 e 62 
do Capítulo 11-2 da Convenção, exceto que, em lugar das 
instalações acima, a Administração, apôs ter levado e-m 
consideração o arranjo do navio e seu equipamento, po
derá aceitar outras combinações de instalações fixas se 
elas proporcionarem uma proteçãoequivalente à acima. 
de acordo com a Regra 5 do CapítUlo I da Conve~"LÇão. 

(b) Para ser covsiderado como equivalente, o sistema 
proposto, em lugar do sistema de espuma no convés, de~ 
verá: 

(i) ser capaz de extinguir incêndios provocados por 
derramamento de óle_o e também de impedir a ignição do 
óleo derramado que, todavia, ainda não esteJa-Inflama~ 
do; e 

(ii) ser capaz de combater incêndios em tanques ava~ 
ríados. 

(c) Para ser considerado como equivalente, o sistema 
proposto: em lugar do sistema,_ fixo de gás inerte, deverá: 

(i) ser capaz de impedir acumulações perigosas de 
misturas explosivas no interior dos tanques de carga inw 
tactos, durante o serviço normal em viagens com lastros 
e em operações necessárias no interior dos tanques; e 

(ii) ser projetado de modo _a minimizar o risco de ig
niçãõ -oriunda da produção de eletricidade estát\ca pelo 
próprio sistema. 

(d) Todo navio-tanque existente, cujo porte bruto seja 
igual ou superior a 20.000 toneladas métricas, que trans
porte óleo cru, deverá ser equipado com um sistema de 
gás inerte que satisfaça as dispo"siçÕes do parágrafo (a) 
da presente Regra numa data que não seja posterior a: 

(i} dois anos após a entrada em vigOr do presente Pro
tocolo, para os navios-tanque cujo porte bruto seja igual 
ou superior a 70.000 toneladas métricas; e_ 

(ii) quatro anos após a entrada em vigor do presente 
Protocolo, para os navios-tanque cujo porte bruto seja 
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inferior a 70.000-torieladaS métriCas; todavia, a Adminis
tração pode isentar os navios~tanque existentes, cujo 
porte bruto seja inferior a 40.000 toneladas métricas, e 
que nào sejam providos de máquinas de lavagem de tan
ques que tenham, cada uma, débito superior a 60 metros 
cúbicos Por hora, das prescrições enunciadàS no presente 
parágrafo, quando não seja razoável nem possível de se-
rem. aplicados tendo em conta as características do proje
to do navio. 

(e) Todo navio~ tanque existente, cujo porte bruto seja 
igual ou superior a 40.000 ton~ladas métricas, que trans
porte outros óleos que não seja óleo cru, e todo navio~ 
tanque existente cujo porte bruto seja igual ou superior a 
20.000 to-neladas métricas que transporte outros óleos 
que não seja óleo cru e que seja provido de máquinas de 
lavagem de tanques que tenham, cada uma, débito supe
rior a 60 metros cúbicos por hora, deve ser equipado 
com um sistema de gás inerte_que satisfaça as disposições 
do parágrafo (a) da presente Regra, numa data que não 
seja posterior a: 
_ -_Ul_9ois anos após a·erilrãda em vigor do pr~ente Pro

__ tocolo, para os navios-tanque ~Ujo porte, superior a 
70.000 toneladas métrica§;-e - -

(ii) quatro anos após a entrada em vigor do presente 
Protocolo, para os navios-tanque cujo porte seja-iriferior 
ã 70.000 torieladas métricas. 

(f) Todo navio-tanque, que opere com um sistema de 
lavagem de tanques com óleo cru, deve ser equipado com 
um sistema de gâs inerte, que satisfaça as disposições da 
Regra 62 do Capítufã 11-2 da Convenção, e com.máqui-

- nas fixas de lavagem de tanques. 
(g) Todos os navios~ tanque equipados com um dispo

sitivo fixo de gãs inerte devem ser providos de um siste
ma de medida de nível que não necessite de abertura dos 
tanques L 

(h) Todo navio-tanque novo de arqueacão bruta igual 
ou superior a 2.000, não abrangido pelas disposições do 
parãgrafo (a) da presente Regra, deve ser provido de um 
sítema de extinção por espuma capaz de projetar a espu~ 
ma no interior ou na parte externa dos tanques. Os deta
lhes da instalação devem ser julgados satisfatórios pela 
Administração. 

CAPITULO V 
Seguran~a da Na,·egação 

REGRA 12 
Equipamentos de Navegação a Bordo 

O texto existente do parágrafo (a) é substituído pelo se-
guinte: 

(a) Tõdos os navios de arqueação brUta igual _ou su~ 
perlor·a-1.600 mas inferior a 10".000, devem ser equipa
dos.-com, pelo menos, um radar. Todos os navios de ar
quêação bruta igual ou .superior a 10.000 devem-ser equi~ 
pados com, pelo menos, dois radares capazes de funcio
nar independentemente um do outro. Todos os radares 
instalados de acordo com a presente Regra devem ser de 
um tipo aprovado pela Administração e atender a nor
mas operacionais de funcionamento que não sejam de 
padrão inferior aos adotados pela Organização. No pas
sadiço desses navios devem ser providos meios para a 
plotagem das informações radar. 

REGRA 19 
Utiliza~ão do Piloto Automático 

o· parágrafo seguinte é adicionado ao te:t~:to existente: 

{d) O governo manual do leme deve ser testado após 
qualquer utilização prolongada do piloto automático e 
antes de entrar nas águas em que a navegação exija uma 
atenção especial. 
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As novas Regras seguintes são adicionadas a este Capí
tillo: 

REGRA 19-2 
Funcionamento do Aparelho de Governo 

Nas áreas em que a navegação exija uma atenção espe
cial, deVefã haver mais de um equipamento motor do 
aparelho de governo em funcionamento, quando esses 
equipamentos motores possam funcionar simultanea-
mente. 

REGRA 19-2 
Aparelho de Governo - Testes 

e Exercícios 

(a) Nas 12 horas que antecedem a partida, o apare· 
lho de governo do navio deve ser verificado e testado 
pela tripulação. O procedimento de teste deve abranger, 
onde couber, o funcionamento dos itens: 

(i) do aparelho principal de governo; 
(ii) do aparelho auxiliar de governo; 
(iii) dos sistemas de comando à distância do apare-

lho de governo; 
(iv) dos postos de governo situados no passadiça; 
{v) da fonte de alimentação de emergência; 
(vi) dos indicadores de ângulo do leme em relação~ à 

posição real do leme; 
(vii) dos alarmes de falhas de alimentação de energia 

dos sistemas de comando à distância do aparelho de go
verno; e 

_(viii) dos alarme~ de falhas dos equipamentos moto
res do aparelho de governo. 

(b) As verificações e testes devem incluir: 
--(i) o deslocamento total do leme correspondente ao 
desempenho exigido do aparelho de governo; 

(ii) a inspeção visual do aparelho de governo e de 
suas c_onexões articuladas; e 

(iii) o bom funcionamento dos meigs de comuni
cação entre o passadíço e o compartimento do aparelho 
de governo. 

(c} (i) Instruções simples de funcionamento, acom~ 
panhadas de um_ diagrama descrevendo as operações de 
comutação para os sistemas de comando à distância do 
aparelho de governo e os equipamentos motores do apa· 
relho de governo, deverão ser afixadas permanentemente 
no passadiço e no compartimento do aparelho de gover-
no. 

(ii) Todos os oficiais_encarregadoS da operação efou 
da manutenção do aparelho de governo deverão conhe
cer o funcionamento dos sistemas de governo, instalados 
a bordo do navio, e os procedimentos a serem seguidos 
para passar de um sistema para _o_utro. 

(d) Alêm das verificações e testes de rotina, prescri
tos pelos parágrafos (a) e (b) da presente Regra, exercí
cios versando sobre governo do navio em situações de 
emergência deverão ser efetuados pelo menos uma vez 
em cada três meses, a fim de se manter o adestramento 
nos procedimentos apropriados de governo para essas si
tuações. Esses exercícios deverão incluir principalmente 
o comando direto a partir do compartlmento do apare
lho de governo, os procedimentos de comunicação com 
o passadiço e, quando aplicâvel, a colocação em funcio
namento das fontes alternativas de_ energia. 

(e) A Administração pode deixar de exigir que sejam 
feitos os testes e as verificações, prescritos pelos parágra
fos (a) e (b) da presente Regra, no caso d_e navios que 
realizem regularmente viagens de curta duração. Estes 
navios, entretanto, devem proceder às verificações e aos 
testes pelo menos uma vez por semana. 

( f) As datas em que são realizados os testes e as veri
ficações prescritos pelos parágrafos (a) e (b) da presente 
Regra, e as datas e os detalhes dos exercícios relaciona
dos com as manobras a serem efetuadas em caso de 
emergência, os quais são executados de acordo com o 
parágrafo (d) da presente Regra, devem ser consignados 
no Diário de Bordo, segundo as prescrição da Adminis
tração. 
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APlllNDlCE 
nlodelo de C•rlificado de S•gurança de Construção para Navio de Carp 

O seguinte :\lodelo de Suplemento é ad!f"1onado ao Modelo Existente: 
SUPLEM&"<TO AO CERTJFICADO DE SEOURANÇN DE CONSTRUÇAO 

PARA NAVIO I>B CARGA 
(Tr!mlJe O!lciaU 

Expedido em virtude das dwposições do 
(Pa!.s) 

PROTÓCOLO DE 1978 RELATIVO A CONVENÇAO LNTER.NACIONAL 
PARA SIILVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo do Porto Porte Bruto do Ano de 
do Navioo (número de Navio (toneladas Construção Navio ou letras) Inscrição métricas) 

Tipo de navio: 
Navio-tanque transportador de óleo cru• 
Navio-tanque transportador de -outros óleos que não o óleo eru• 
Na.~io-tanquc transportador de óleo cru/outros óleos• 
Na.vio de carga, que não seja Um navio-tanque, transportador de _óleos• 

Data do contrato de construção ou data em que tenha sido assinado wn contrato 
decorrent·e de. uma grande reforma ou de uma modificação de carãter impor-
tante ................. :; · ..... · ., ............. · , ...... ·' .-. · · •· · ....... , .. ," · · · 
Data em que a qulllia fel bat.!da ou em que o navio estava em estágio slmllar 
de .oonstruç:lo ou em que teve início uma grande reforma ou de uma. modificação 
d:C caráter importante····-···---~·~·-····~·······-···········~·············.-······ 
Data de entrega ou de término de uma grande refonna ou de uma modl!leação 
de earáter lmpo>;tn.nte .......... ~ .............. , .............................. , 
._ Suprlmtr- AS rnconçôf.'s nl\o o.pJ.lc6.Yt•1s 
O presente suplcrnt."nto devcrâ ser permunentementt.' juntado ao Cert1!1encto de Segura:n.;a de 
ConstruÇflO pnrn Nnvto de Ca.rgn.. 
OERTIFICA-SE: 

Que o navio foi vistoriado de acordo com as disposições da Regra 10 do ca
pítulo I do Protocolo de 1978 relat.!vo à Convenção Internacional para Salva
guarda <la VIda Humana no Mar, 1974; e 

que nesta vistoria constutou-.se que o estado do ca.sco, das má.qulna.s e do 
equipamento, segundo o ddinido na. Regra acima mencionada, é satisfatório em 
todos cs sentidos e que o navio está ele acordo com as prescrições do citado 
Protocolo. 

O presente Certificado é válldo até .......................... sujeito à (s) 
<tstoria (sl Jntermedlárla (s) prevista (s) a intervalos de ..................... . 

Expedido no ..................................................... -........ . 
(local de expcd1çAo do C!rtlt1cado) 

Em .... de ........... -de 19 .. .. 
<Á;;~~~i~;.: dõ' itib~t;,;A;~~· déV~e-r{Üt ·~uto~d~ 
que expediu o CerW'leado) 

(Timbre ou selo, segundo o enuo. da autorldad.~ encarregada de expedir o Cert1Ccad:o) 
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VISTORIA INTERMEDIARIA 

CcrMflca-se que. numa vistorio. Intermediária prcscrlt:. pela. Regra. lO do 
Capitulo ! do Protocolo de 1918 relativo à Comcnção Internacional para. Salva
guarda da Vida Humana no Mar. 1974, foi constatado que o navio sati.stã.z as 
<lisposlçõcs pertln~ntes do citado Protocolo. 

A.s.slnado .......................... , ................ , ......... · · .. · · · .... .. 
(aastnatilrn <10 h:nclontrlo dcv\d!Ll'Jlente:- autori2'.ado) 

Local ................................ • ....... , .... , ...... ··o.··· ...... ···· ... · 
Dacta , .......................... ·· ... · · ............. , ... · ._ ...... ·c--·.•· · ··. 
Próxima vistoria intermediária prevista para 

(Timbre- ou selo, hc:~und(l o {"1\50, dn nltlorldndel 

Assinado ........... ~ ..... (~~~t·u·~~d~ r-~~~-jo"~ã-ri~ ~~~Írt~.irit;; -~õti~)·. ·~. 
Local ................................................. , ................ .. 
Data ........................................................... ;.~ ... : ... . 
Próxima vistoria lnterrnecHárla prevL,ta para ............ _ .............• 

(Tlmbre ou selo, segundo o CllSO, d.a a.utortdade-i 

Assinatura ........ -~.- .... ·-~- ...... ~ ............ ·--=·-. • · ~-~ .,.-,oe.-.-.,-~. ~ • • · • • 
(llSSlnf\turu. do :f'unclcmBr_lo dev[dnmente tllftor1:r.a.d.O) 

Local ................................................................... . 
Data .......... ----- ................................................. .. 
Próxima vistoria intermediária prevista para 

CTlmbre ou w\o, segundo o c~. da autoridade) 

Assinatura ..... ·~ .. ·-~·. ·~ ...... · · · · · ~-"~ .,. · ... · ... :~.~. · · · · ·· -~ · · · · · · ·· · · .-
{as!!lnntura do !uúcionário devldnmt\-nte autorizado} 

Local ........................... ······~- ................ - ............... . 
Data .................... , ............. ,.. ...... , ......... ,." ........... .. 

Próxima vistoria intennedlãlrla prevista para ........................ ... 
('f'imbre ou selo, segundo o caso. da autoridAde) 

1\lodeio de Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga. 

O_ seguinte Modelo de -~uple~ento_ é a.dicionado ao Modelo Existente: 

SUPLEMENTO AO CERTIFICA•DO DE. SEGURANÇA DE EQUIPAMENTO 
PARA NA VlO DE CAIRGA 

(Trimbe Oficial) (Pais) 

Expedido e1n virtude das disposições do 
PROTOCOLO DE .1978 RELATIVO A CONVEJNÇAO INTERNA.ClONAL 

if\A.RA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo do Porto Porte Bruto do Ano de do Navio (número de Navio (toneladas Construção Navio ou letras) Inscrição métricas) 

Tipo de navio: 
Navio-tanque transportador de óleo cru• 
Navio-tanque transportador <le outros óleos que nã.o o óleo cru• 
Na,1o-tanque transportador de óleo cru/outros óleos• 
Navio de ca.rgu., que nãc se-ja um navlo~tanque, transportador de óleos• 

Data do centra \o de ccnstrução ou data cm que ~enha sido a&Slnado um ccntra.to 
decorreu~- _de uma grande reforma ou de uma modificação de earáter Impor• 
tante .................................... · .................. · .................. , .. 
Data em que a quilha foi batida ou em que o navio estava em estágio slml!ar 
de construção ou em que t('ve início uma grande reforma ou de uma._ modificação 
de curá ter importante ....................................................... .. 
Dat!' <le entrega ou W!mino de uma grande reforma. ou de uma modl!lcação de 
ca.rater Importante ............... - ...... - ........................... , ...... .. 
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VISTORIA INTERMEDIARIA 
Certifica-se que, em vistoria. intermed!árla, requerida pela. Regra 8 do Ca

pitulo 1 do ,Protocolo de l978, Relativo à COnvenção Internaeional para Salva
guarda ·cta Vida Humana no Mar, 1974, o na v lo foi considerado de acordo com 
os requisitos prlnclpn.is do dito Protocolo. 

Assinado ................... ~-- -· ·-·-·--------"·"' .. -... ~ ................... , ... . 
(as~tnntum dCl tuo<'lonàr1o devidamente &1ltortzado) 

Local ........... ., ., .............. -•. ~ ... ··-·'" .•...•.....•......••.•.•• 
Data ........... _ ........•......... ~.-~~---··--~--·~-.-...•••.......... · •.• -; ...•.. -
Próxima vistoria intennedJãria ....... , .......•. -•.••................... A.-.-
<Selo ou tlmbrt- dn. Autor\dude) 

Assinado .... · · · ·' '-(~!;;;(;;~ !un~lo~W;d;~ld~;~;· ~;1Wri~) '. •. 
Local .................. ~······-············--·--··· ................... . 
Data ·-····--······--·······--·-···---·-··-······--·---·~ .............. .. 
{Selo ou timbre da Aut.orldade} 
De acordo com as provisões da Regra 14 do C.a.pítulo 1 do Protocolo, a 
validade deste certl!lcado fica. estendida até ................ r• ........ . 

Assinado ............... -~--· ......................................... . 
(Msínatura dn funC'lonãrlo devtdamtnt.e aUtorizado) 

Local ........................ -.~-·---··-········--·--····----·--·--··· 
Data .......................... -.-·--·~•- ................ , ............ . 
(Selo ou tlmb~ da Autoridade) · 

~ ns n1enções nl10 aPllc"-veJ..s 
O presente SupiC'm('nto deverá SCI' penntmcntemct.lt.e Juntado ao Certificado de 8e8'UJ1mça de 
Equipamento para Nn.vlo de Carga,. 

·OERTlFICA-SE: 
. Que o navio foi vLstor!ado ele acordo com as diSpoSições da Regra I! do ca
pitulo I do Protocolo de 1978 ·relativo à Convenção Internacional para Salva
guarda da Vida Humana no Mar, 1974; e 

que nesta vlstorin. constatou-se que o estado do equipamento de segurança, 
segundo o definido na Regra acima. mencionada, é .satis!atórlo em todos os 
sentidos e que o navio est:\ de acordo com as prescrições do citado Protocolo. 

o presente CertWcado é válido até .................. suJeito à (s) vLstorla 
(s) lnLennedlârla <sl prevista tsl a Intervalos de ............................. . 

Expedido no ......................................... • • .. · · · • • • • • • · · · · · · · · • 
(lO<'nl de f!'Xped1çl0 do OertJ.flcado) 

Em .... de ........... de 19 ... . 
<Á~t~~t~;~ d~. r..;~;.~,rt~· d~;1~~t,; ·~~~~izãdi; 
que cxpedlu o Ce:rt1!1cado) 

(Timbre ou selo, s;cgundó o c-u;oo. da. autorldBtle encarregada de esped.lr o CertU'lcado) 

(Às Comissões de RelaçõeS Exteriores e d~ Transportes, ComunicaÇõeS -e Obras 
Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• I54, DE I983 
(nº 4.168/80, na Casa de origem) 

Altera o art. 288 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de ]9 de 
maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 288 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei nt> 5.452, de 19 de maio 
de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 288, As taxas aprovadas para retribuir a 
mão-de-obra serão ap!icadas à quantidade de mer
cadoria movimentada por cada turma e o produto_ 
será dividido na razão de uma quota para cada tra
balhador, excluídos o canferente, o capataz e todos 
quantos sejam servidores da administração do por
lo. 

§ 1• .......... ~_.r. .... ~, .. ~----~ .... . 
§ 2' .................. ~--------~---~-~~ 
§ 3• ................................... . 

§ 4? Os trabalhadores escalados perceberão 
sempre remuneração correspondente a um dia do 
salário vigente; mesmo que a quantidade de merca
doría a ser manipulada pela turma não baste para 
permitir este quantum. 

Art. 2<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei nt> 5.452, 
de 19 de maio de 1943) 

•••••••••••••••••••••••• -•• -~c;.-.-. ~ • -•• -;-:: • 

TITULO lll 
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO 
Das Disposições Especiais sobre Duração e 

Condições de Trabalho 

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

_ SEÇÃO IX 
- Dos Serviços de Capatazias nos Portos 

_ A rt. 28'8. As taxas aprovadas para retribuir a mão
de-obra serãO ap-licadas à- quantidade de mercad~ria mo
vimentada por cada turma e o produto será dividido ria 
razão de uma quota para cada trabalhador, uma para 
cada motorista interno do armazém, uma e meia para o 
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feitor, uma e um Quarto para o ajudante do feitor, uma e 
meia para cada motorista do guindaste do cais, uma e 
meia para cada conferente. 

§ I" Estas quotas poderão ser modificadas de sorte a 
melhor se adaptarem à composição dos termos ou tur
mas, -ora v!genle nos poitos. 

§ 2t> Quando o serviço de capatazias não começar na 
hora para que terlh~m sido escalados os operários, ou 
quando for interr9mpido, por -inotiVo de chuvas ou, ain
da, quando obrigar a espera e delongas, devidas à agi
tação das águas, os operários escalados perceberão pelo 
tempo de paralisação ou de espera a metade dos salários 
que estiverem em vigor. 

§ 311 Quando o serviço de capatazias Õão começar na 
hora ou for paraliSado por mais de 20 minutos consecuti
vos, por falta estranha aos operários e da responsabilida
de de terceiros, os operários eScalados perceberão o tem
po em que fícarem paraHsados, na base dos_salãrios vi
gentes, cabendo às administrações dos portos, se não fo
rem elas as responsáveis, o direito de co_brar a quantia 
paga pela inatividade qu_e J?10tiv~r a paralisação. 

§ 49 Quand~ a quantidade de mercadC?rias a mani
pular por uma turma for tão pequena que não assegure, 
para cada um dos operários e empregados eScalados, o 
provento de meio-dia de salário, ao menos, os operários 
e empregados perceberão a remuneração correspondente 
ao meio-dia de salário vigente. 

§ St> Se o trabalho a que se refere o parágrafo ante
rior exceder em duração a meio-dia de trabalho e. em 
quantidade, a 30 toneladas, os operários perceberão are
muneração por salário, correspondente ao núrriero de 
horas da efetiva duração do serviço. 

§ 6<:> Os operáriOs mensalistãs e os diaristas que, à 
data do Decreto-lei n'~ 3.844, de 20 de novembro_de 1941, 
tinham direíto a determinada remuneração mínima men
sal, continuarão com este direito assegurado e, sempre 
que no decurso do mês perceberem remuneração por 
unanimidade inferior à remuneração mínima anterior
mente assegurada, deverão ser pagos da diferença pe1os 
concessionários âo porto. 

(Às Comissões de Legislação Socla/ e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 155, DE I983 
(N'I 4.001/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 482 da Consolidaçio 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
-s.-452, de Jt> de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O arL 482 da Consolid<i.ção das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de i" de maio 
de 1943~_passa a vigorar com as seguintes alterações. 
· 1- o. atua1 parágrafo únicO fica renumerado como § 

}'I; 

II - fica acrescido do seguinte dispositivo: 

"Arl. 482 ............................. . 
§ [9 ............................. ".~ .. . 

§ 2'~ O empregador disporá do prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do cometimento de 
qllalque:r dos atos relacionados neste artigo, para 
dispen-sã.r o empregado com base em justa causa. 
Decorrido esse prazo, o empregador não mais pode
rá alegar justa causa Para rescindir o respectivo con
trato de trabalho, a merlos que o empregado seja 

--considerado reinCidente:" 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor da data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrArio 
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LEGISLAÇÃO-CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto~lei n\" 5.452, 
de li' de maio de 1943) 

. ·Ã~~:· 48i .. C~~;t;;~;~--j~~t~·-·c_~~~-~- ~~~;·~~;~iSãO -d~ 
contrato de traQ_alh.9 _pelo empregador: 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de condu_.ta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por contá própria oU" alheia 

sem permissão do-empregador, e quando constituir ato 
de concorrência à empresa para a·qual trabalha o empre
gado, ou for prejudicial ao serviço; 

d) condenação critpjpal do çmpregado, passada em 
julgado, caso não tenha havido suspensão da execução 
da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
fJ embriaguez habitai ou em serviço; -
g J violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honn~. ou da boa fam_a praticado no 

serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físlcâS, na:s 
mesmas condições, sal~ em caso de legitinúi. defesa, 
própria ou de outrem; . 

l k) ato lesivo da honra e boa 
fama ou ofensas físicas p~-afiCadas contra o empregador e 
superiores hierárquicoS," SalVO em caso de legitima defe
sa, própria ou de outrem; 

I) prática constante de jogo de azar. 
Parágrafo único. ConstitUi igualmen~e jUsta. causa 

para dispensa de empregado, a prática, devidamente 
comprovada em incjuérito administrativo, de _atas aten
tatórios à segurança nacionaL 

(À Comissão de Legislação SÇJcial.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 156, DE 1983 
(N'i' 604/83, na Cãsa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da Repúblíca 

Autoriza o Instituto Nacional de C()lonizaçào e 
Reforma Agrária - INCRA a doar o imóvel que 
menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'i' Fica o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrárra-=- INCRA autorizado a doar, à Em
presa de Pesquisa Agropecuária da Bahia S/ A- EPA
BA, empresa pública vinculada à Secretaria de Agricul
tura do Estado da Bahia, o imóv-el com 47,5028 ha (qua
renta e sete hectares, cinqUenta ares e vinte e oito centia
res), denominadQ,"Graitja";localizado no Município de 
Queimadas, naquele Estado. 

Parãgrafo único. O imóvel a que se refere este artigo 
está transcrito em nome do INCRA, no Registro de 
Imóveis da,Comarca Qe Queimadas, _n!) .livro 3-A, á fls. 
70, sob o n'i' 308, e tem o seguinte perímetro: partindo do 
ponto R-1, situado.rl_a divisacom a_FaJ:enda Cruz, segue 
com a distância de 547,87 me azi_tnute de 64° 02' 14", 
confrontando com a Fazenda' BolíVia, separada por uma 
rodovia, até o pontô R-30, situado na divisa ccim terr<l:s 
de Analdino Brito e outros; daí, segue na dístãnciã de 
715,26 me azhnufe de 145° 16' 12", confrofitando com 
terras de Ana1dino Brito e outr_os, a:té o ponto R-25; dai 
segue com a distânCia "de 128,23 me azimUte de 208° 16' 
26", até o ponto R-23; dai, segue com a distância de 
18,02 m·e azimute de 201° 04'. lO", até: o ponto R-22; daí 
segue com a distância de 28,47 m e azimute· d~. 235° 45' 
47", até o ponto R-20; daí segue com a distância de 
111,94 me azimute de 225° 56' 41", até o ponto R-18; daí 
segue com a distância-de W2,53 me azimute de 226°-q~· 
09", até o ponto R-15; daí, segue com a distâoCja ·de 
111,13 me azimute de 225° 46' 35", até o ponto R..-12; do 
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ponto R-25 ao ponto R-12, confronta com o Rio Itapi
curu; do ponto R-12, segue com a distância de 74,49 me 
azimute de-296° 33' 17", -até o p-onto R-10; daí, segue 
com a distânciaOe 47,02 me azimute de 293° 11' 44'', até 
o ponto R-9; daí, segue com a distância de 30,85 me azi
mute de 291° 07' 32'', até o ponto R-s; -daí, segue coni. a 
distância de JO,l9 me azimute dC284° 14' 53'', atfo pO-n
to R-4; daí, segue com a distância de 36,58 m e azimute 
de 283° 34' 50", até o ponto R-3; dÕ ponto R-12 ao pon
to R-3, confronta com a Viação Férrea Federal Leste 
Brasileiro; do ponto R-3, segue com a· distância de 
741,99 me azimute de 329° 55' 13", confrontando com a 
Fazenda Cruz, até o ponto R- t, início-da descrição deste 
perímetro. 

Art. 29 O imóvel a ser doado destina-se à instalaçã.o, 
pela EPABA, de um sistema integrado de pesquisas com 
caprinos. 

Art. 39 A doação efetivar-se-á mediante termo a ser 
lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INCRA. 

Art. 4'i' O imóvel, com suas benfeitorias e acessórios, 
_ reverterá, de pleno direito, ao patrimônio do lnstituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, independentemente de qualquer indenização, se 
em qualquer tempo vier a ser dada ao imóVel destinação 
diversa da, prevista nesta lei. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 6'i' ;Revogam-se as disposições em contrário. 

~MENSAGEI'>{ No 13\, DE 1983 
___ Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional:-:- -

Nos termos do art. 51 da Constituição Fede;(al, tenho 
a-honra de Súbn1eter à elevada deliberação de; Vo"Ssãs Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos 
Fundiários, o anexo Projeto de Lei qu~ "autoriza o Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- IN
CRA a doar o imóvel que menciona". 

Brasília,. \8 _d_e abril de. 1983. -João _Fe~e~redo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 18, DE 15 DE ABRIL 
DE 1983, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS 
FUNDIÁIÜOS 

ExcelentísSimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
-Vossa Excelência o anexo A.nteprojeto de Lei, que auto
riza o INCRA a doar à Empresa ·ae Pesquisa Agrope
cuária da B-ahia S.A- EPABA, o imóvel rur~l denomi
nadQ. "Granja", com 47,5028 ha~(quarenta e sete hect"a
res, cinqüenta ares e vinte e oito centíares), situado no 
M unicfpio de Queimadas, Estado da Ba.bia. 

2. O imóvel em questão es~á transcrito em nome do 
INCRA, no Registro de Imóveis da Comarca dç Quei
madas, no livro 3-A, à fi. 70 sob o n'>' 30R; e· se destina à 
instalação de um sistema integrado de pesquisa com ca
prinos, a ser desenvolVido -pela EPABA. 

3. Em face dessa-s considerações e tendo em vista os 
termos do Parecer H-525, da Consultada Geral da Re
pública, publicado no Diário Oficial de 21 de junho de 
1967, entendo necessária a expedição da lei autoritativa 
da doação que se tem como objetivo. 

Na oportunidade ·renovo ã VOssa ExcelênCia os pro
- t~tos-do meu máls profu!'ldq.r~p<?tto.- Dani,lo Venturi

ni, Ministro de Estado ExtraordinãriL?. parª Assuntos 
FuQdiâri_S~~. 

( Ã$ Comissões de Assun-tos Regio"il.aii e áe Fi-
nançeis.) · 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
No 157, de 1983 

(n'i' 213/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Áltera dispositivo da-Lei n'i' 7.079, de 21 de- de
zembro de 1982, que fixa os valores de retribuição da 
categoria funcional de Agenti de lnspeçào Sanitária e 
Industrial de Produtos de Origem Animal, do GruPo
Outras Atividades de Nível Médio, Código NM-
1000, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Ast. l'>' O atual parágrafo único do art. 2'i' da Lei n'i' 

7.079, de 21 de dezembro de-1982, p3:ssa a constituir o§ 
19, ficando acrescido o mesmo artigo de um§ 29, com a 
seguinte redação: 

"Art. 2'i' ....•....••..•.•.•.......•.•..• 
§ I• ....... - .. - --.---- ..... ---.- .•. - .. 
§ 2'i' No primeiro concur.sQ público para o pro~ -

vil:nen{o dos "empregos da categoria funcional de 
que trata este artigo, será admitida a -pàftidpação de 
candidatos que tenham concluído somente a 4• série 
do ensino de J'i' grau e que comprovem, atravês dos 
órgãos do Serviço de Inspeção Federal - SIF, nas 
unidades da federação, o desempenho de atividades 
de inspeção sanitária e industrial de produtos de ori
gem animal, no mínimo de 2 (dois) anos imediata
mente anteriores a data de abertura das inscrições." 

Art. 29 Esta Lei· entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

MENSAGEM No 103, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Na
cional: 
- Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhofDirefor- do Departamento Administrativo do Ser
viço Público, o anexo projefo de lei que altera dispositivo 
aa- (ei n'i' 7 .079, de 2_1 de dezembro de 1982, qu~ ... fixa os 
valores de retribuição da categoria funC!onal de Age~te 
de lnspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Ori
gem Animal, do Grupo-Outras Atividades de Nível Mé~ 
dia> Código NM-1000, e dá.outras providência~". 

Brasília, 14- de março de 1983. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 035, cDE 9 DE 
MARÇ<JDE 1983, DO SENHOR DIRETOR DO DE
PARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO 
PÚBLICO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

O parágrafo único do art. 29 da Lei n'i' 7 .079, de 2 t de 
dezembro de I982, que fixa oS valores de retribuição da 
Cátegoria FundOnal de Agente de Inspec:;ão Sanitãrla e 
Industrial de Produtos de Origem Animal, do Grupo
Outras Atividades de Nível Médio; código NM-1000, 
dispõe que para a inscrição ao concurso pública da men
cionada categoria o candidato deverã comprovar a con
clusão_ 9o 29 grau de ensino ou equivalente. 

2. Agora, o Ministério da Agricultura propõe que 
seja admitida a participação, no primeiro concurso 
público para ingresso na mencionada categoria fundo
na}, de candidatos que só tenham concluído a 4t sêrie do 
ensino de }'i' grau e que comprovem atravês de decla
Tação dos órgãOs do Serviço de Inspeção Federal- SIF, 
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na Unidades da Federação, o desempenho de atividade 
de inspeçãO sanitária e industrial de produtos de origem 
~nimal, no mínimo, de 2 (dois) anos imediatamente ante~ 
riores à data de abertura das inscrições. 

3. Este Departamento, ao examinar o assunto, en~ 
tende que a proposta merece ser acolhida, uma vez que 
virá oferecer ao pessoal que-hã longos anoS vem -desem
penhando essa atividade junto à Administração Pública 
Federal, atravês de convênio, a oportunidade de se ins
crever em concurso público para aludida categoria fun
cional. 

4. Nestas condições, submeto à elevada deliberação 
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de leí que Cõn
substanciil a medida proposta, para o devido encamíõha
mento ao Congresso Nacional, acompanhado de mensa
gem, caso mereça aprovação de Vossa Excelência. 

Aproveito a oportunidade para -renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevadO respeito.- José Carlos Soa
res Freire, Diretof-Geral. 
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LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 7.079, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1982 

Fixa os valores de retribuição da categoria funcio
nal de Agente de Inspeçào Sanitária e Industrial de 
Produtos de Origem Animal, do Grupo-outras Ativi
_dades de NíVel Médio, Código NM-1000, e dá outras 
providências. 

Art. 29 O ingresso na categoria funcional de Agente 
de Inspeção Sanitária e Industrial de ProdUtos de Ori
gem Animal far-se-á na classe inicial, mediante concurso 
público de provas. 

Parágrafo único. Para inscrição no concurso a que se 
refere este artigo o candidato deverá comprovar, até a 
data do encerramento das inscrições, a conclusão do 29 
grau de ensino ou equivalente. 

(À Comissão de Serviço Público Civil.) 

ANEXO 
(Art, 19 da Lei n~t , de de de. 198 ) 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO 
DE MATO GROSSO 
CARGOS CRIADOS 

Sábado 24 4343 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 158, DE 1983 
(n\" 12/83, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Gros
so, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Mato Grosso, os cargos constantes do Anexo a esta lei. 

Parágrafo único. Para os cargos de que trata este ar
tigo, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e 
vantagens sejarri os definidos em estatuto próprio, na. 
forma do art. 109 da Constituição Federal. 

Art. 29 As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão "à Cõtlta das dotações orÇamentárias pr6prias do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso . 
ou_ de outras para esse fim destinadas. · 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

GRUPO-ATIVIlJADES DE APOIO JUDICIÂRIO - Código TRE-AJ~020 

Cargos Categoria Funcional e Classe Código Referência 

Técnico Judiciário B TRE~AJ~021 NS~I2 a 16 
2 Técnicú Judiciário A TRE~AJ~02! NS~ 7 a II 

3 
4 Auxiliar Judiciário B TRE~AJ~023 NM~28 a 31 

Auxiliar J udiciârio A TRE~AJ~023 NM~24 a 27 

Atendente J udiCíáiiO B TRE~AJ~025 NM~19 a 23 
A tendente Judiciário A TRE~AJ~025 NM~14 a 18 

GRUPO~OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR Código TRE-NS-900 

Cargos Categoria Funcional e Classe Código Referência 

Contador A TRE~NS~924 NS~ 5 a 11 

GRUPO~OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL Ml!:DIO - Código TRE-NM-1000 

Cargos Categoria Funcional e Classe Código Referência 

Técnico de Contabilidade B TRE~NM~I042 NM~24 a 29 
Técnico de Contabilidade A TRE~NM~I042 NM~I7 a 23 

2 

GRUPO~SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFIOAL E PORTARIA Código TRE-TP-1200 

Cargos Categoria Funcional e Classe Código Referência 

2 Agente de Portaria B TRE-TP~ 1202 NM~ 6 a 10 

4 Agente de Portaria A TRE~ TP~ !202 NM~ I a 5 

Motorista Oficial B TRE~TP~1201 NM~ 9 a 13 

Moto_rista Oficial A TRE~TP~120! NM~ 7 a 8 

(Â; Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 159, DE 1983 
(N9 1.722/83, na CaSa de origem) 

Dispõe-sobre as medidas de proteção, amparo e fo
mento às atividades econômicas e às· vftima'§ das en
chentes nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta; ___ _ 
Art. 1" Às pessoas físicas_ e jurídicas doS municíPios 

dos Estados do Rio Grande do SulJ Santa Catãrina e Pa
ranã, atingidos pelas enchentes_ ocorridas nos meses de 
junho e julho do corrente ano, ê concedida moratória, 
pelo prazo de um ano, a contar de julho de 1983-, dÕs se
guintes débitos: 
I- dos fmanciafilentos agrícolas, industriais e- de ca

pital de giro concedidos por bancos e instituições finan
ceiras públicas e privadas; 
II- das obrigações fiscais e tributárias referentes ao 

Imposto de Renda, cujo vencimento ocorra entre os nw~ 
ses de julho de 1983 e junho de 1984; 

III- do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, cujo recolhimento deva ser feito entre julho de 1983 
e junho de 1984; 

IV- do Imposto Territorial Rural- ITR, referente 
aos exercícios de 1983 e 1984. 

Art. 2'1 Serão reduzidas em 50% (cinqUenta por ~en-
to), a contar da aprovação desta lei, e pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, as seguintes tarffas: 
I- de energia (luz e força) elétrlca; o 

II - de água e esgotos; e 
III- de telefones. 
Parágrafo úníco. AS--despesas decorrentes da re

dução tarifária de que trata este artigo serão atendidas: 
a) no caso do inciso I, pelo Programa de Mobilizaçã_o 

Energética; 
b) as do inciso II, pelos respectivos Fundos Estaduais 

de Água e Esgotos; e 
c) as do inciso III, pelo Fundo Nacional_de Teleco

municações. 
Art. 3'1 Ficam iSentas das contribuições para ó FIN

SOCIAL, pelo prazo de l (um) ano, a contar da apro
vação desta lei, as pesSoas JUrídicas que tenham sede nOs 
municípios atingidos pelas enchentes, nos Estados. indi
cados no art. I <1 desta lei. 

Art. 4'1 Ficam integralmente liberadas, por prazo 
idêntico ao previsto no artigo anterior, as quotas do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos emprega
dos contribuintes da Previdência Social resid_entes nos 
municípios atingidos pelas enchentes. 

Art. 5'1 Aos mutuârios do Sistema Financeiro da 
Habitação residentes nos municípios atingidos é igual~ 
mente concedida moratóri::J. de 1 (um) anoLª c_çmtar de 
julho de 1983. 

Grupo 

Atividades de 
Apoio 

Judiciário 

(STM-AJ-020) 

ANEXO 
(Art. 29 da Lei n'1 de 

Categorias Funcionais 

Técnico Judiciãrio 

-Auxiliar Judiciârio 
Oficial de Justiça 

A tendente J udiciãrio 
Agente de Segurança 
Judiciâiía 

Código 

STM-AJ,Q21 

STM-AJ-023 
STM-AJ-025 

STM-AJ-024 

STM-AJ-026 

Art. 6"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 79 Revogam-se as dÍsposições em contrário. 
(Às Comissões de Economia, de Legislação SoCial 

e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI PA CÂMARA N' 160, DE 1983 
(n'1 7/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a reestruturação de cargos e funções 
de confiança do Grupo-Direçào e ASsCssoramento Su
periores e _das Categorias Funcion~is do Grupo-

. Ativitlades de Apoio Judiciário, dos Quadros Perma
nentes d-as Secretarias do Superior Tribunal Militar e 
das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 A reestruturação dá-Grupo~ Direção e Asses

soramento Supe-ríài'eSe-a- classifiCação- dos cargos e 
funções de C:oilfiança que o integram far-se-ão por deli
beração do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 
19 da Lei n«'' 5.999, de 18 de dezembro de 1973, observada 
a escala de níveis constantes do Anexo II do Decrefo-leí 
n9 1.820, de 11 de dezembro de 1980. _ 

Parâgrafo único. Fica eStendido à Secretaria do Su
perior Tribunal Militar o nível s; acrescido à escala refe~ 
dda neste ~tigo pelo art. 3'1 do Decreto~lei n'1 1.445, de 
13 de fevereiro de 1976. - - - --

AfL_ 2 9 - As Cãtegorias Funcionais do Grupo
Ativi~ades de Apoio Judiciário, STM-AJ..(f2lJ, dos Qua
dros Perininentes das Secretarias do SUperior Tfíbunal 
Militar e~ das Auditorias da )ustíça Mílitar passam a ser_ 
estruturadas na forma constante do anexo desta lei. 

§ 19 -Os funcionários integr-ãilfes das Categorias 
Funcionais de que trata este artigo serão posicionados 
nas classes a que coirespoitdem as referências de que são 
ocupantes. Quando suprimidas tais referências na nova 
estrutura constante do anexo desta lei,_ serão posiciona
daos na referência inicial da Classe;. "A" da respectiva 
Categoria. 

§ __ 2<~ _Não poderão atingir a Classe Especial fundo~ 
nários em número superior a 15% (quinze por cento) da 
lotação global da Categoria, arredondada para a unida
de subseqüente à fraÇãci acaso apurada. 

Art. 399 bAs despesas decOrrentey da aplicação desta 
lei correrão.à -conta dos recursos orçamentários próprios 
da Justiça Militar. -

Art. 4"' Esta Lei entra em vlgor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

de de 1983) 

Referência de 
Vencimento por Classe 

Classe E~pecial -:-- NS 22 a 25 
Classe B - NS16a21 
Classe A - NS lO a IS 

_ Classe Especial - NM32a33 
Classe B - NM28a3l 
Classe A - NM24a27 

Classe Especial- NM 28 a 30 

Classe B 
Classe A 

NM 21 a27 
- NM 14a20 
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MENSAGEM N' 059, DE 1983 
gxcelentíssimos S~nhores Membros d~ Congresso Nà.

cional: 
Nos termos d_o _art. 51 da Constituição, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, o ane
xo projeto de lei que;. "dispõe sobre a reestruturação de 
cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e As
sessoramento Superiores e das Categorias Funcionais do 
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, dos Quadros 
Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Mili
tar e das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras provi
dências". 

Brasília, 22 de fevereiro de 1983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 003/PRES, DE 4 DE 
NOVEMBRO DE 1982, DO SENHOR 
MINISTRO-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRI
BUNAL MILITAR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim 

de encaminhar o anteprojeto de lei anexo, dispondo 
sobre a reestruturação de cargos e funções de confiança 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das 
Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de Apoio 
Judiciário, dos Quadr_os Per~anentes dos Superior Tri
bunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar. 

2. A reestruturação preconizada no anteprojeto ob
jetiva acrescer o níveiS à escala prevista no art. 1 <1 da Lei 
-n9 5.999, de 13 de dezembro de 1973, em conformidade 
com a dos níveis constantes do Anexo II do Decreto-lei 
n9 1.820, de_ll de dezembro de 1980, com vistas à revalo
rização dos funcionários desta Corte de Justiça, baseada 
no princfpio da paridade que deve existir entre os três 
Poderes da União. 

3. Quanto ã p.ropiJsição relacionada com a_alteração 
da estrutura das Categorias Funcionais integrantes do 
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, a modificação 
tem como pressuposto básico uniformizar o referido 
Grupo, de acordo com os critérios adotados pelo Supre
mo Tribunal Federal, através da Lei n'1 6.959, de 25 de 
novembro de 1981, o qual, como órgão de cúpula do Po
der Judiciário, se-rviu de paradigma na implantação do 
Plano de Classificação de Cargos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os meus protestos do mais profundo respeito. - -
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Faber Cintra, Ministro~ 

Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.999, 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973 

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do 
Grupo~Direção e Assessoramento Superiores, dos 

Quadros Permanentes da Secretaria do Superior Tri· 
" bunal Militar e das Secretarias das Auditorias da Jus
tiça Militar, e dá outras providências. 

Art. I <1 Aos níveis de classificação dos cargos de 
provimento em comissão, integrantes do Grupo~Direção 
e Assessora,mento Superiores dos Quadros Permanentes 
da Secretaria d~ Superior Tribunal Militar e das Secreta
rias das Auditorias da Justiça Militar, estruturados nos 
termos da Lei n<1 5.645, de 10 de dezembro de 1970, cor-

- _respondem os seguintes vencimentos: 

STM-DAS-4 
STM-DAS-3 
STM-DAS-2 
STM-DAS-l 

Níveis 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

7.500,00 
7.)00,00 
6,600,00 
6.100,00 
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DECRETO-LEI No 1.445, 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976 

Reajusta os vencimentos e salários dos sei-vidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistra
tura e do Tribunal de Contas da União, e dá outras 
providências. 

Art. 39 Os-vendmenios ou salários dos cargos em 
comissão ou das funções de confiança integrantes do 
Grupo·Direção e Assessoramento Superiores, a que se 
refere a Lei n"' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão fi-
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xados, nos valores constantes do Anexo 11 deste decreto
lei, ficando a respectiva escala acrescida dos Níveis :S e O, 
com os valores fixados no mesmo Anexo. 

DECRETO-LEI No 1.820, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980 

-Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores civis do Poder Executivo, bem como das 
pensões, e d~ outras providências 

ANEXO II 
(Art. ]'? do Decreto-lei n<? 1.820, de 1l de dezembro de 

1980) 

VENCIMENTO OU SALÁRIO MENSAL 

Níveis A partir de A partir de Prestação 
10-1-1981 10-4-1981 Mensal 

DAS-1 58.274,00 74.677,00 20% 
DAS-2 68.870,00 88.255,00' 35% 
DAS-3 76.8"17,00 

-

98.440,00 45% 
DAS-4 90.062,00 115.413,00 50% 
DAS-5 95.359,00 - t22.202,00 55% 
DAS-6 105.957,00 135.781,00 60% 

VALOR MENSAL DA GRATIFICAÇÃO 

Níveis 

DAI-1 
DAI-2 
DAI-3 

DAI-1 
DAI-2 
DAI-3 

LEI No 6.959, 

A partir de 
10-1-1981 

7.944,00 
10.061,00 
13.243,00 

5.294,00 
6.885,00" 
7,944,00 

DE 25 DE NOVEMBRO DE 1981 

Cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria 
do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e- eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. l~' São criados no Quadro Permanente da Se,. 
cretaria do Supremo Tribunal Federal, no Grupo
Direção eAssessoramento Superiores, STF-DAS-100, os 
seguintes cargos de provimento em combsão: 
I- na Categoria Direção Superior-, ST:F-DAS-101: 1 

(um) de Diretor de Departamento, 3 (três) de Diretor de 
Serviço e 16 (dezesseis) de Diretor de Divisão; 
II- na Categoria Assessoramento Superior,- STF

DAS-102: 1 (um) de Assessor da Presidência, l (um) de 

A partir de Correlação 
)9-4-1981 

10.298,00 Categoria de 
13.042,00 Níveis Superior 
17.167,00 

6.863,00 Categorias de 
8.925,00. Níveis Médio 

10.298,00 

Coordenador da Assessoria Judicíâria, l (um) de As~es
- Sor de Imprensa, 2 (dois) de Assessor Judiciário;_ l (um) 
de Assessor da Diretoria Geral e 2 (dois) de Secretário de 
Tlfirifã. 

Art. 2'1 São ciiadOs- no Quadro Permanente da Se
cretaria do Supremo Tribun_al Federal os seguintes car
gos de provimento efetivo: 

1- no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, STF
AJ:020: 15 (quinze) de Técnico Judiciário, STF-.A.J-021; 
8 (oito) de Auxiliar Judiciário, STF:-AJ-023; 30 (trinta) 
_de Agente de Segurança Judiciãrio, STF-AJ-024; e 17 
(dezessete) de Atendente Judiciário, STF-AJ-025; 

U_- no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, 
STF-NS-900: 1 (um) de Médico, STF-NS-901; 2 (dois) 
de Odontólogo, STF-NS-909; 2 (dois) de Assistente Se
dai, STF-NS-930; e 8 (oito) _de_ Bibliotec~rio, STF-NS-

'932; 
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UI- no Gr_upo-Outras Atividades de Nível Médio, 
STF-NM-1000: 2 (doís) de Agente-dC Serviços ComPle
mentares, STF-NM-1004; e 5 (cinco) de Auxiliar Opera
_Gfu__nald~ Servíços Diversos, STF-NM-1006. 

Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo 
serão distribuídos pelas classes das respectivas Catego
rias Funcionais, de acordo com a lotação fixada e obser
vados os critérios legais e regulamentares vigentes. 

Art. 3'i' A reestruturação do Grupo-Direção e Asses
soramento Superior e a classificação dos cargos que o in
tegram, inclusive os Criados pelo art. t 'I desta Lei, farse
ão por deliberação do Tribunal, nos termos do art. i"' da 
Lei n"' 5.98"5, de 13 de-dezeinbro de 1973, observada a es
cala de níveis constantes do Anexo II do Decreto-lei n"' 
1.820, de 11 de dezembro de 1980. 

Parágrafo único. Ficam estendidos à Secretaria do 
Supreffio" TribUnal Federal, como óigão de cúpula do 
Poder Judiciârlo da União e em paridade com as Casas 
do Congresso Na0onal, os Níveis 5 e 6, acrescidos à es
cala referida neste artigo pelo art. 3"' do Decreto-lei n"' 
1.445, de 13 de fevereiro de 1976. 

. i- . 

Art. 4'i' As Categorias Funcionais do Grupo
Atividades de Apoio Judiciário STF-AJ-020, 'do Quadro 
Perman~;:_nte da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 
passam a ser estruturadas na forma constante do-Ànexo 

- desta Lei. 

§ 1"' Os funcionários integrantes das Categorias 
Funcionais de que trata est~ artigo serão posicionados 
nas classes a que Cl?rrespondem as referências de que são 
ocupantes_. Quando supridas tais referências na nova es
trutura constante do Anexo, serãÕ posicionados na refe
rênCía-iDlcial da classe A da respectiva Categoria. 

§ 2"' __ Não poderão atingir a classe Especial fu~ciC?
nãrios em núml::ro superior a 15% (quinze por cento) da 
lotação global da categoria, arredondada. para a unidade 
subsec}íienie a fração acaso apurada. 

Art. 5"' Ficam extintos 3 (três) cargos vagos de Moto
rista Oficial, STF-TP:.1201, do Quadro Permanente da 
Secretaria do Su_premo Tribunal F:ederal, e extinguir-se
-ãO~- a partif da classe inicial e na medid'a em _que vaga
rem, os restantes 5 (cinco) cargos dos mesmos Quadro e 
Categoria Funcional. 

Art:- 6"' Fica autorizada a transposição- para o 
Grupo-o-utras---Atividades de Nível Médio, STF-NM

- 1000, do Quadro Permanente da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal, no qual constituirá cargo da Categoria 
Funcional de Telefonista, STF-NM-1044, do emprego 
de Operador de PABX, remanescente da Tabela de Pes
soal Temporârio da mesma Secretaria e referido no pará
grafo úniCo do art. l3 da Lei n"' 5.985, de l3 de dezembro 
de 1973. 

-§ 1"' A transpo-sição do emprego de que trata este ar
tigo dependerã de ato do Presidente do Tribunal, após 
aprovação do seu ocupante em prova de habilitação eS
pecífica. 

§ 21' Operada a transposição, ficará liberado o provi
mento, mediante concurso público, de um cargo da Ca
tegoria Funcional de Telefonista, STF-NM-1044, criado 
peJo ait. 13 da Lei n"' 5.985, de 13 de dezembro de 1973. 

Art. 7"' As despesas decorrentes da aplicação desta 
L6i correrão à conta das dotações orçamentárias pró-

- príâs do Supremo Tribunal Federal, ou de outras para 
esse fim d~stinadas. 

" Art. 8'1 Esta Lei ent~arâ cm vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9.,. Re.vogam-se as disposições em contrário. 
Braslfia, 2s de -noveffibro de 1981; 1601'- da Indepen

dência e 93"' da RepúblíCa. - João Figueiredo. 
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ANEXO 

<LEI N.0 6.959, DE 25 DE NOVEMBRO DE 11\811 
Referências de vencimentos dos cargos efetlvos do Grupo-Atividades de 

Apolo 1udiclário - STF-AJ-020 

Categorias Funcionais Código Referências de Vencimentos 

al Técnico Judiclâr!o STF-AJ-021 Classe Especial NS22a25 
Classe B NS 16 a 21 
Classe A NS 10 a 15 

b) Taquigrafo Judiciário S'IT-AJ-022 Cla.<!Se Especial NS22&25 
Cla.<!Se B NS16a21 
Classe A NS 10 a 15 

c) Auxlllar Judlclir!o STF-AJ-023 Classe Especial NS32e33 

Classe B NM 28 a 31 
Classe A NM 24 a 27 

d) Agente de Segurança Juctlciãr!a S'IT-AJ -024 Classe Especial NM 28 a 30 

Classe B NM 21 a 27 

Classe A NM 14 a 20 

e) Atendente Judiciário STF-AJ-025 Classe Especial_ NM 28 a 30 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Do Expedien
te lido constam os Projetas de Decreto Legislativo n~' 33, 
de 1983, que nos termos do§ 1~ do art. 391 do Regimento 
Interno, após sua publicação e distribuição em avulsos, 
ficará sobre a mesa, durante três sessões ordinárias, que 
receberá emendas, perante a l' comissão a que foi distri
buído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos 
do art. 141, 11, b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento In
terno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 89, de 1981 (A"' 4,982/81, na Casa-de origem), 
que altera dispositivos das Lçis n"'s S.478, de 25 de ju_lho 
de 1968, e 6.515, de 26 de dezembro de 1977, por ter rece
bido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a 
que foi distribuído. 

Classe B 

Classe A 

NM 21 a 27 

NM 14 a 20 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi~ 
nanças.) 

séculos atrás e disse ao Congresso, como disse CristO: 
"Levanta-te e anda". E o Congresso, que já estava prOn
to e disposto a levantar-se, mas que para muitos parecia 
que estava morto, levantou-se e andou, ouvindo e aten
dendo à voz de seu grande comanda-rite, o Presidente 
Nilo CoeJho. 

Sr. Presidente, disse que era uma chicana aquela ques
tão de ordem e mantenho integralmente este meu concei
to, porque todos nós sabemos que são convenções atra
vês das quais se avalia o comparecimento momentâneo 
nesta Casa, mas somente na hora exata da votação é que 
se verifica realmente quem está e quem não está presente 
nesta Casa. 

Li nos jornais -e é por isso que achei oportuna a mi
nha vida a esta tribuna - que fiá inconformação por 
parte de setores do Governo para com a decisão sobera
na, justã e patriótica, regimental e constitucional do Pre-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)_ Há Qrad_o_r_eS: sidente Nilo Coelho. E há quem informe que haverá re-
inscritos. Concedo _a palavra ao nobre Senador Hélio - --curso-para a COmissão de. Constituição e Justiça, en
Gueiros. quanto outros, desesperançados de acolhida na Comis

O SR. Hl!:L!O GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. PresiM 
dente e Srs. Senadores; 

Ausente de Brasília ontem, não pude, como era do 
meu dever, manifestar imediatamente a minha solidarie
dade e o meu apreço ao c.omprtarnento,do eminente Sr. 
Presidente do CongressO Nacional o nobre SenadQr_Nilo 
Coelho, na sessão do Corigresso Nacional que rejeitou o 
Decreto-lei n9 2,024. 

S. Ex• o Presidente desta Casa honrou as mais altas 
tradições do Cong-i'esso Nãcional. E quando, por uma 
questão de ordem, cheirando a chicana, se pretendeu que 
ele segurasse a alça do caixão do Congresso Nacional, S. 
Ex• repetiu, reverentemente, digo, um episódio bíblico, 
quando Cristo,· chamado a atender a um lar c~ja filha 
havia morrido, e Ele disse para não se importarem por

.. ~ que ela apenas dormia, S. Ex• repetiu o gest~ bíblico de 

são de Constituição e Justiça, estão informando ou 
ameaçando que irão ao Poder Judiciário para resolver 
um problema de economia interna do Congresso Nacio~ 
na L 

Sr. Presidente, eU :iC-ho que o Congresso Nacional não 
pode admitir soluções extracongresso para problemas in
ternos do funcionamento-desta Casa. Quem tem que de
cidir comi) s_e dirige esta Casa, como esta Casa vota, 
como deixa dC: votar, é o Poder Legislativo, é o Congres
so Nacional. 

Mas, eu quero dizer, Sr. Presidente, sem pretender fa
zer ameaças de qualquer espécie, porque quem seria eu 
para emeaçar quem quer que seja, mas, se prevalecer essa 
tentativa de se recorrer a outros órgãos e a outros pode~ 
Tes para decidir problemas internos, sob a suPosiÇão que 
se deve respeitar integralmente, incondicion-almente, 
para não dizer boçalmente, a letra da lei, eu quero dizer 
que vou p~opor ao meu Partido e aos demais Partidos da 
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Oposição que, então, a parir de agora, também se cum
pra ao pé da letra todas as letras do Regimento. 

São Paulo já dizia que a letra mata e o espirita é que 
vivifica; e o escritor das.epistolas aos Gálatas disse que a 
lei nunca aperfeiçoou coisa alguma.~ a sabedoria cristã, 
a ·sabedoria divina que adverte para isso, que antes de se 
enxergar a letra da lei, que vejam o espfrito da lei. b evi
dente _que o nobre_Senador Nilo Coelho, quando decidiu 
garantir o direito da Câmara dos Deputados de se pro~ 
nunciar a respeito de um assunto sobre o qual ela era so~ 
berana e competente para decidir, ele estava decidindo 
de acordo com o espírito da lei. Não é possível que atra
vés de chicanas, de manobras, <!_e_ argumentos sub
reptícios·se eliminasse, e, o pior, com a complacência, a 
de.cisão do chefe do poder, a eliminação e a anulação 
desse poder. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex• um ap~rte? 

O~SR:HtLIO GUEIROS- Era o máximo, era o ab~ 
surdo o que se estava a exigir do Presidente Nilo Coelho. 
E todos nós sabemos que Nilo Coelho~ um homem par
tidário, rigorosamente partidário, mas, acima de parti
do, coloca a sua dignidade pessoal, a sua inteireza de ca
ráter, o seu patriotismo, e se houver porventura algum 
conflito ou interesse partidário, o interesse da Nação, o 
interesse do Poder que ele preside, ele haveria de ficar, 
cotnõ- fic-ou,- com o Poder Legislatív·o. 

Tem o aparte o nobre Senador José Fragelti. 

o_· Sr. José Fragelli- O aparte é simples. Nestes quase 
três anos em que eu aqui me encontro, não assisti a ne
nhuma sessão do Congresso na qual não tenha se mani~ 
festado, primeiramente pelo seu número, pelo seu quo
rum, a Câmara dos Deputados, e não assisti a nenhuma 
sessão em que se exigisse, ao mesmo tempo, o quorum da 
Câmara dos Deputados e o do Senado Federal. O pro-

- cesso- segUido pelo nobre Presidente do Congresso, na 
sessão de anteontem, foi o mesmo processo· obedecido 
em todas.as votações a que eu assisti até agora. De sorte 
que não seí porque estranhar a decisão do nobre Senador 
Nilo Coelho. Em segundo lugar, eu perguntaria: por qrie 
o Gov-erno é as lideranças do PDS no Congresso, parti~ 
cularmente o Líder Nelson Marchezan, tanto insistiram 
no acordo com o PTB? Porque esse acordo foi julgado 
não só _iriiportante, valioso como indispensável para dar 
ao Goiiii'no ·cobertu.ra na Câmara dos Deputados. Se as 
decisões dependessem só do Senado, o Governo e a 
Maioria não precisariam de nenhum acordo com o PTB, 
porque a maioria do PDS no Senado é absoluta, tranqUi
la, e não faltaria nunca ao Governo. Num caso comQ 
aquele da sessão em que o 2.024 caiu, se necessâria fosse 
e se decisiva fosse a decis.ão do Senado, por que esse em~ 
penha do Governo e do PDS no acordo com o PT_B? 
Não haveria sentido algum nesse acordo. Seria chover 
no molhado. Seria o Governo ceder, como cedeu em tan
tos pontos dasreivindicações à Presidente do PTB, como 
a promessa de um ou dois ministérios. Segundo era no
tório, tudo issO seria concedido ao PTB para a realização 
de um acordo que não levaria a nada. Aí está uma con
tradição absoluta da maneira de proceder, sobretudo da 
maioria do PDS na Câmara dos Deputados· e no Senado 
Federal. Gostaria que explicassem isso: por que o empe
nho, por que a necessidade do acordo feito com o PTB se 
sempre seria -o Senado F:ederal, pela sua maioria, que de
cidida todas as votações no Congresso Nacional'? Que 
dêe~ ~ssa resposta à indagação que faço. 

O SR. Htl.IO GUEIROS - Muito obrigado pelo 
aparte. Por isso que taxei de chicana a questão de ordem. 
O pior é que queriam que o consagrador da chicana foSSe 
o Presidente do Congresso Nacional. Afinal de contas, 
até se admite que um advogado, pleiteando alguma coisa 
em favor do s.eu constituinte, lance mão de chicana, Mas, 
exigir que o juiz, o magistrado, o julgador sancione eco~ 
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loque a chicana acirria do espírito da lei, é um absurdo 
que se quis cometer nesta Casa. O mais lamentável, é que 
ainda h li! congressistas que se manifestam achando que o 
Presidente infringiu o Regimento bicameral. Agora, in
ventaram. Sempre foi bicameral. A Câmara dos DepUta
dos e Senado Federal fuilcionando tem que ser bicame-. 
ral. Parece uma novidade encontrada agora - bicame
ral. Falou em bicameral a coisa ê diferente do que está na 
normalidade do Parlamento brasileiro. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permita-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS- Com muito prazer, emi
nente Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Somente para declarar, e de-
clarar do fundo do coração, que me sinto orgulhoso de 
pertencer a uma Casa presídida pelo Senador Nilo Coe
lho. Muito obrigado. 

O SR. Hli:LIO GUEIROS - O orgulho se estende a 
mim e, acredito, à esmagadora maioria desta Casa. O 
Presidente Nilo Coelho talvez não seja um modelo, um 
padrão de relações públicas. S. Ex• não anda rindo para 
todos, nem abraçando todos, nem fazendo rapapês a tro
co de qualquer coisa. Muitos acham que basta fazer isso 
para ser um grande Presidente, mesmo que S. Ex• falhe 
nos momentos· decisivos da História desta Casa. Enten
do o contráriO. O Presidente pode fazer cara feia, tomar 
atitudes antipáticas~ha a-dmiriistração da Casa e, aO- mes
mo tempo, tem que se revelar nos instantes maiores da 
História do Parlamento brasileiro~ Para mim, repito, foi 
orgulho, porque no dia anterior -fiquei meiO aCabrunha
do e decepcionado porque a Mesa também presidida por 
eminente Senador, fraquejou nã. hora dramâtica e por 
pouco não se enterrava, naquela altura, toda a soberania 
e competência do Congresso Nacional. 

O Sr. Mário Maia-Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. HtliO GUEIROS_- Daí sentir-me cc
partícipe da vitória de anteontem à noite. Podia ter uns 
trezentos ou quatrocentos Deputados Federais querendo 
votar de acordo com a sua consciência, com os legítimos 
interesses do povo do Brasil mas, se não fosse a dignida
de, a coragem, a independência, a altivez de um Senador 
-o Sr. Presidente do Congresso Nacional- estariam 
postos abaixo os 400, 300, ou 250-voios dos Deputados. 
Daí meu orgulho, e dos meus colegas,, ficou maior,- eril 
ser presidido o Congresso Nacional pelo Sr. Senador 
Nilo Coelho. S. Ex• deu oportunidade a que o Senado da 
República contribuísse Para que a Câmara dos Deputa
dos mantivesse o seu direito de ser ouvida. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• aduzir 
uma breve palavra ao meu aparte anterior? 

O SR. HeLIO GUEIROS- Pois não. Depois ouvirei 
o nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Luiz Cavancatite-..:.:.. Quãnto à declaração de V. · 
Ex~ de que o Senador Nilo Coelho não anda rindo à loa, 
na verdade ele não ê um cortejador. Diria que o Senador 
Nilo Coelho não rasteja na -horizontal e tambêm não ras
teja na vertical. 

O SR. HllLIO GUEIROS- Nobre Senador. V. Ex• 
disse de uma maneira crua e direta o que estava pensan:.. 
do, mas desejava dizer de uma maneira mais suave, mãis 
delicada. Endosso inteiramene a sua opinião. 

Ouço, agora, o nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Hélio Gueiros, 
não podia deixar de aproveitar esta oportunidade para 
registrar o meu contentamento, a minha alegria pela noi
te de 21 deste mês que registrou nos Anais do CongressO 
Nacional um verdadeiro revivescimento dista Casa. A 
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minha alegria é porque estou convencido de que os tem
pos agora são outros, muito diferentes daqueles passa
dos há duas décadas. Na noite de anteontem senti uma 
el11~:u;;ão estranha ao contemplar e participar daquele es
petaCulo de vibração cívica quando, com as qualidades e 
com a determinaç~o que V. Ex' exorta neste momento, o 
nosso P_re.sideote, o Presidente do Congresso Nacional, 
colocando-se acima dos seus compromissos, deixou de 
ser o Presidente de uma facção polftica para o ser do 
Congresso Nacional, correspondendo, naquele instante, 
não só a expectativa e à ansiedade de todos os parlamen
tares, indistintamente de partido, como também do povo 
.brasileiro, que naquele instante esperava uma atitude 
máscula, independente, como foi registrado. Após a pro
clamação do _resultado, os Srs. Senadores, juntamente 
com o povo que lotava as galerias, impregnados de um 
justo e cívico patriotismo, tiveram uma explosão de 
emoção_, como costuma acontecer nesses momentos, 
cantando o Hino Nacional. Novamente cantamos o 
Hino Nacional, e confesso s_em acanhamento, com os 
olhos rasos d'água, porque, nobre Senador Hêlio Guei
ro.S, nõs dois, como outros inúmeros companheiros há 
mais ou menos 15 anos, cantávamos o Hino Nacional no 
recinto da Casa do Congresso brasileiro. Naquele tempo 
sombrio, quando terminamos de cantar o Hino Nacio
nal, tivemos, nos dias que se seguiram, os nossos manda
tos cassados _e os _nossos direitos políticos suspensos por 
dez anos. E, anteontem, após a proclamação da Hberda
de __ e altanaria do Congresso Nacional, disse para alguns 
companheiros que anos antes eu cantara também o Hino 
Nacional naquele recinto, e agora, novamente, com a 
mesma emoção, eu cantava o hino da minha Pátria, es-_ 
perando que aquele canto dos parlamentares e do povo 
brasileiro presente nas galerias fosse um hino para a au
rora da liberdade que todos procuramos, depois dessa 
longa noite em que o nosso País mergulhou na ditadura 
de 64. Interrompo aqui o meu aparte para não me tornar 
longo, nobre Senador, agradecendo a sua atenção. 

O SR. HtLJO GUEIROS- Eminente Seil"ã.dor 
-Mário Maia, não sou muito de recordar passado, porque 

acho que o que passou, passou, e devemos olhar é daqui 
para a frente. 

O Sr. Mário Mala- O momento presente merece um 
registro comparativo do presente com o passado; tam
bém não gosto de recordar o passado. 

O SR. HllLIO GUEIROS- Quero dizer a V. Ex• 
que tanto eu como V. Ex• não estamos arrependidos, em 
nenhum momento, de haver cantado_ o Hino Nacional, 
em 1968. 

O Sr. Mário Mala- Absolutamente não estamos ar
rependidos. 

O SR. HtLJO GUEIROS- Como jamais iferil.õs 
nos arrepender de haver entoado o cântico do hino, an-
teontem. . 
-E aqui chego a outra etapa do meu raciocínio. Quero 

. dizer que muitas vezes somos levados ou tentados a pen
sar que não adíanta remar contra a maré, que rião adian
ta fazer nada, porque ninguém pode contra a força, que 
contra a força não há argumento. 

Veja V. Ex• que bastou uma atitude única, isolada, de 
um homem público no Brasil, o Senador Nilo Coelho, 
para mudar praticamente o curso de uma história. 

Senador Mário Maia, aCho que se deve _estimular, in
centivar a i-epetição dessas atitudes; desSes atos_de bravu.: 
ra cívica, de "independência, de respeito à vontade popu
lar, porque um gesto, uma atitude, um ato isolado, mui
tas vezes-pode modificar totalmente os rumos da his
tória. 

O Sr. Marcondes Gadelhil -- Pefmite-me V. Ei• um 
aPartei 
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O SR. HtLJO GUEIROS- Vou dar o aparte a V. 
Ex•, com todo o prazer e honra. 

Sr. Presidente, sem pretender fazer ameaças, devo di
zer q-ue se __ chicana vai valer nesta Casa, então vamos to
dos cumprir, de agora em diante, ao pé da letra, o Regi
mento da C~sa, se isto for reconhecido por algum órgão 
estranho a esta Casa. Não vai ser só quando interessa ao 
Governo, que esta Casa ou a Câmara dos Deputados 
não vão funcionar. Ela vai deixar de funcionar todas as 
vezes que o Regimento não for cumprido ao tal pé da le
tra, como pretendia a Llderança do PDS. O nosso Regi
mento é muito claro: não havendo 11 Senadores em ple
nário, a sessão pára; a mesma coisa quando não houver 
número na hora da votação- são precisos 35 Senadores 
e nós temos votado aqui com muito menos disso, porque 
já existe a tradição de que se ninguém solicitar a verifi
cação de votação, claro que todos estão concordando. 
Então, Sr. Presidente, se-prevalecer a tese de que se deve 
cumprir o Regimento ao pé da letra, então, vou propor 
aos partidos de oposição que o Regimento seja cumprido 
a toda hora e a todo instante, não só quando convém ao 
GOverno. Não havendo II em plenário, não haverá ses
são; não havendo 35 para apertar o sinal eletrônico, para 
garantir a votação, também não vai haver votação. Acre
dito que o bom senso haverá de prevalecer, e as praxes 
desta Casa ... 

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• vai me conceder O 
aparte Nobre Senador Hélio Gueiros? 

O SR. HtLIO GUEIROS -_Calma, mostrei que fui 
~enero na concessão de apartes, não tinha por quê discri
minar V. Ex• 

O Sr. Ma.rcondes Gadelha - Eu só queria uma pala
vra de V. Ex• se vou ter o aparte. 

Q_ SR. Hli:LIO GUEIROS .;-_F~-ç_ometi dizer o que se 
poderia fazer, o que iria propor à oposiÇão, senão pode
ria terminar o meu discurso sem ter oportunidade de de
clarar a minha proposta. 

Acredito que o bom senso haverá de imperar nesta Ca
sa, e a douta Liderança do PDS não vai insfstlr nesta chi
cana, CO-in que-pretendeu fazer calar" o votÕ dos-Srs. De
putados e Senadores. Aqui convêm advertir a sabedoria 
do ditado: "O feitiço virar coiltri! o feiticeiro". Quando 
se colocou no Regimento que a matê;Já 'teria que co
meçar pela Câmara dos Deputados; 'é porque naquela al
tura· a folga do Partido do GOverno era na Câmara dos 
Deputados. O Senado, sabe bem V. Ex.•, atê ano passa
do, era quase .. pau a pau", mas na Câmara dos Deputa
dos era uma maioria Cómoda ao Governo. Então, o Go
verno-, esperiamfmte, colocou que a votação dos 
D~retos-le!s !eria de co_meçar pela Câmara dos Deputa
dos, porque lá havia mais folga para a sua maioria. Mas, 

-conio o ft'iitiçO também vira contra o feiticeiro, -&ouve 
Uma ·alteração nesse__ equi_Iíbrio de forças aqui no Con
gresso Naciônal, e o res_ultado foi que a Câmara dos De
putados, cumprindo o Regimento Interno que parecia 
favorecer ao Governo, terminou por derrotá-lo. 

Concedo o_ aparte ao ilustre Líder Marcondes O ade
lha. 

O Sr. Marcondes GBdelha- Agradeço a generosida
de, ainda que tardia, do nobre Senador Hélio Gueiros, 
de vez que já se encontra em plenário o eminente Líder 
Aloysio Chaves, que certamente há de responder ao seu 
discurso e há de cumulá-lo de muito mais interesse e Im
portância do que poderia carrear um mero aparte do seu 
colega paraibano ... 

O SR. HllLIO GUEIROS- Então poupe-me o tem-
po! -

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• volta a me negar o 
aparte? - -
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O SR. HtLIO GUEIROS - Se V. Ex• está me 
ameaçando com o discurso do Uder, poupe-me o tempo, 
e eu aguardo o discutsQdo Líder. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Ex•, eu não estava 
ameaçando, eu estava premiando o discurso do Líder, 
que eu reputo ID!lito mais importante do que este humil
de orador que o interpela neste momento. 

O SR. H.li:LIO GUEIROS - Não apoiado, com sin
ceridade. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Devo esclarecer a V. Ex• 
que no começo do ano fui verberado aqui por diversas 
vezes, porque proclamei a existência de uma esPécie de 
choque da abertura, e que as pessoas se impressionavam 
demais com- os eventos -dã abertura, e diziam que have
riam de impressionar-se- inUito rilaís. Ora, vejo v. Êx• se 
derramar, agora, num elogio rasgado ao Presidente Nilo 
Coelho_, como se fosse a primeira vez que S, Ex• Cumpris~ 
se o seu dever, como se fosse a primeira vez que S. Ex• se
guisse à risca a lei regímen tal desta Casa, como se fosse a 
primeira vez que S. Ex' colocasse à prova a sua conSciên
cia, a sua digilidade, a sua altivez e a sua fé nos pressu
postos democráticos deS"feS Pai'S.Também comungo des
te sentimento de V. Ex• A mas digo que não ê essa a pri
meira vez que o Presidente Nilo Coelho assume posições 
deste jaez, não é a primeira vez qUe o Pi-isidCnti Nilo 
Coelho assume posições desta natureza, e não deveria 
acarretar nenhum frisson, nenhum tom mais exaltado, o 
que é normal, o que adorna a sua personalidade. Ontem, 
foi cantado o HinO -Naéí<inãl p-orCJUe uma -tese foi vito
riosa na Câmara dos Deputados e outra fel derrotada. 
Digo que isto faz parte do choque da abertura, porque 
em circunstâncíris normais não haveria necessidade de se 
canta~ o Hino Nacional, porque o Governo perde uma 
proposição no Congresso Nacional e ninguém deveria 
temer porque canta o Hino Nacional no plenário desta 
C:isa. Nobre SCilaaOr Hélio GuCiros, V. Ex• deve se 
acostumar com estes fatos porque eles acontecerão com 
muita freqüência, e na-da de grave vai acontecer em con
seqüência, nem o seu pescoço vai sei- POstO à prova em 
troca da maviosa maneira como V. Ex• entoa o Hino 
Nacional. fique absolutamente úãnqllilo, nobre Sena
dor Hélio Gueiros, as instituições democráticas deste 
País haverão de substituir por ciina-de todas as cr1SCS-e 
por cima de todas as dificuldades. Este processo tam
bém. Não sei por que V, EX• não tira uma palavra do seu 
copioso pensamento em favor da posição do Presidente 
João_ Baptista de Oliveira FigUeiredo, qúe (effitit.rribê-m a 
sua responsabilidade por este clima de abertura, por este 
clima festivo com que se comemora a derrota de uma 
proposta do Governo. Todos os atas foram cometidos 
em nome de um juramento de fazer deste Pã.ís u·ma de
mocracia. Foi a anistia ampla, gefal e iTrestrita;- foram a 
eleições livres, diretaS~-Universais, secretas; foi a reStaU
raÇão do "habeas-corpus", foi todo este clima de abertu
ra; fot todO este ciiniã-de-queStiOnãmento que boje envol
ve o País de Norte a Sul; foi_ toda esta participação imen
sa do povo brasileiro no processo de plasmar a sua desti
nação, que nos dá, nobre S.enador, este clima de anteon
tem à noite, que tanto espanto e tarúa exaltação causa ao 
seu esp[rito agora à tarde. Estas, as minhas observações, 
lembrando que o Senador Aloysio Chaves ainda vai co
locar nos termos, à altura de que V. Ex• ê merecedor, no 
seu pronunciamento. 

O Sr. Mário Mãla-:_ Permita-me só um minuto, 
nobre Senador Hélio Gueiros, para um contra-aparte. 

O SR. HltLIO GUEIROS- Eminente Senador Mar
condes Gadelha, confesso a minha- admiraçãO e rC:spClio 
por V. Ex•, e falo com sinceridade, sem sef coisa p-roto
colar, Até me admirei de V. Ex• ter-se levantado para me 
apartear. Pensei até que V. Ex• fosse propor a cassação 
da minha palavra, porque parece que é a primeira Vez 
que alguém se levanta para apartear um orador. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Marcondes Gadelha- Quis-me fazer notar pelo 
ilustre colega. Pens~i que V. Ex• não estivesse enxergan
do seu pobre colega. 

O SR. H~LIO CUEIROS- De modo que instíntiva
mente tive que tomar certas cautelas e cuidados, para 
não me deixar surpreender por alguma atitude que talvez 
V. Ex' quisesse tomar, para me fazer calar. Em seu apar
te, V. Ex' me adverte que não é a primeira vez que o Pre
sidente Nilo Coelho, faz dessas coisas. Adianto que o 
nome do Senador Nilo Coelho, em certas discusões cru
siais nesta Casa, é invocado 98% pela Bancada do 
PMDB e, às vezes, 1 ou 2%, quando não é abstenção, 
pela Bancada do PDS. 
--Então, V. Ex~ não pode, absolutamente, chamar de 
original e inlusitada a minha atitude nesta hora, porque 
já é uma praxe, já é uma rotina os Senadores do PMDB 
exautarem as posições democráticas do Senador Nilo 
Coelho. Desde o instante em que S. Ex• assumiu a Presi
dência do Senado, com um discurso que honra as mais 
gloriosas tradições desta Casa, que essa peça do Senador 
Nilo Coelho é constantemente invocada pelos entinetes 
Senadores do PMDB. 

O Sr. José Fragelli- Exaltamos aqui o eminente Pre
sidente Jarbas Passarinho em várias passagens. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Claro, cada um na sua 
oportunidade traz a sua contribuição, a sua colaboração. 

Não há nada que estranhar, até porque, eminente Se
nador Marcondes Gadelha, o nobre Senador Nilo Coe

)h_Q_já foi Deputado, Governador, Senador, Presidente 
do Congresso. Então, S. Ex• está acostumado com toda 
essa história de- vou dizer uma expressão popular, mas 
que cai bem - está acostumado com esta "história de 
querer dar corda". S. Ex.• sabe quando se "está dando 
corda" e sabe "quando não se está dando corda". 

Acontece, porém, que há certas situações na vida- e 
desculpem a invocação bíblica permanente - mesmo 
que todo muD.do saiba que não haveria necessidade de 
elogio, há de se abrir a boca para falar. Está nos Evange-
_lb_Qs. Quando os disdpulos e os apóstolos quizeram calar 
a multidãQ que aplaudia e louvava a Cristo, Cristo sim
plesmente disse. "Se eles não falarem, as próprias pedras 
clamarão". 

EnUo, Sr. Presidente, Sr. Senador Marcondes Gade
lha, para que as pedras não sejam o brigadas a falar é que 
tanto senadores quanto deputados dos Partidos de Opo
sições estão pedindo a palavra para exaltar, para louvar 
a atitude de independência, de altivez, do Senador Nilo 
Coelho, que fez com que se restabelecesse o direito de o 
Congresso se pronunciar. 

O Sr. Mário Maia- Permite-me V. Ex•? 

O SR. HtLIO GUEIROS- Sr. Presidente, sem que
rer alongar-me mais, vou tirar uma conclusão-do episó
dio. 

Nesta hora em que se fala de sucessão presidencial, e 
há quem sustente que o problema é exclusivamente da 
alçada do PDS, os acontecimentos de anteontem de
monstram que não é só o PDS que vai ter voz nesta 
Nação. 

O CoTégio Eleitoral é constituído de PDS, de PMDB, 
de PDT, de PTB e PT. O voto de cada um- vale igual. 
Não há difereriça. Assim como na votação de anteontem 
parlamentares do PDS engrossaram- a:s correntes con
H-ãfiãs ao PDS, tarrlbém poderá acotii~er que no COiê
gio Eleitoral vá acontecer a rnisffia coisa, pOiS Já adVei-
tem os japoneses-que aquílo que acontece uma vez pode 
acontec-er uma segunda vez. 

MUita gente fala em fí~elio:.lade partidária, achando 
(Jue a fidelidade partidária é _prévia e impede a consu
mação de alguma coisa contra ela. Quer dizer, queriam 
que a fidelidade partidária fosse pior do quea fidelidade: 
conjUgal. A fidelidade conjugal é um princípio legal, mas 

-- ftáCjU.Cm o infrinja, e apenas poderá ter alguma pena, al
guma conseqüência posterior, mas não invalida o ato 
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que caracterizou a tal- suposta infidelidade partidária. 
Pode acontecer no Çolêgio Eleitoral a mesmíssima coisa. 
Se apresentar um candidato, o PDT, pode ter voto do 
PDS, do PMDB, do PT e do PTB. Um candidato do 
PDS pOde ter votos do PMDB; um candidato do PMDB 
pode ter votos do_ PT, Não há impedimento físico nem 
legal para o ato de votar. Não hã, absolutamente, ne
nhum. O que pode acontecer ê_uma conseqüência pes
soal para quem mais tarde for chamado à Justiça Eleito
ral para responder pelo seu ato. A votação apurada será 
válida, será mântiaa. O Candidato eleito pelo Colégio 
Eleitoral é que será o futuro Presidente da República. 

Quem sabe, Sr. Presidente, não surgirá um- nome 
como o de V. Ex~ para unir bancadas diferentes aqui nes
ta Citsa, e no ato da eleição pelo Colégio Eleitoral, ganhe 
de um- outro candidato, até porque os impedimentos le
gais - está-se vendo - que_ Cada vez inais -escasseiam, 
ainda a legislação sobre o assunto diz apenas que o can~ 
didato escolhido por um partido tem 8 dias para se filiar 
ao partido pelo qual foi escolhido. Apenas digo de ras
pão, para chamar a atenção do Governo, de que ele não 
é assim tão arbitrário nem discricionário como quCrerri 
algunS elemeútos do PDS; na escolha do sucessor do Pre
sidente João Figueiredo, a Oposição terá que ser ouvida 
quer queiram quer não. Os nossos votos vãQ valer iguais
zirihOs aOs dos representantes do PDS. E se, teoricamen
te, previamente, eles dispõem hoje de uma suposta maio
ria, pode acontecer como aconteceu anteontem na Câ
mara dos Deputados, Uma boa parcela do PDS, ou do 
PM DB, ou do PDT, pode resolver trocar de voto na 
hora da eleição, e o resultado não pode sair do acordo 
com o figurino anteriormente considerado imbatível. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas as conside
rações que eu gostaria de fazer, reiterando, Sr. Presiden
te, a minha admiração, o meu louvor e a minha satis
fação c_om o comportamento e a atitude do Presidente 
Nilo Coelho que, Volto a dizer, repetiu, um gesto pareci
do com o do Bíblia, quando, pensando que ele ia lã segu
rar a alça do funeral do Congresso Nacional, S. Ex• se 
revestiu de uma atitude, conhecida do mundo inteiro, do 
Mestre dos Mestres, e conseguiu que aquele corpo que 
parecia -Íilerte, desfalecido, sem força mais para nada, 
ressurgisse e mostrasse ao Brasil que o Congresso N acio
nal, que o Poder Legislativo ainda é uma força uma espe
rança para o povo brasileiro. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Aloysio Cbaves- Sr. Presidente, peço a palavra 
c:omo Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder 
de Partido. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurs-o.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Venho à tribuna do Senado Federal para fazer a esta 
Casa várias retificações a respeito de episódios relaciona
dos com a sessão de quarta-feira última do Congresso 
Nacional, que foram objeto de uma interpretação equi
vocada, com distorção dOs fatos, on-tem no Congresso 
Nacional. P_eço à Casa que ouça o relato que vou fazer 
em respeito ao Senado Federal, aos meus eminentes pa
res. 

A qu_estão--de ofdem que suscitei perante o Congresso 
Nacional- e_que não trago a debate do Senado Federal, 
que não é o fórum competente, este é o Congresso a que 
me refiro neste relato, tinha uma sólida fundamentação 
no Regime~ to Cqmum, no Regimen~o Interno do Sena
do e no Regimento lnlerno da Câmara doS De-putadoS. 
Reiterava uma interpretação que, em 1977, o então Se- -
n<Jdor Pctrônio Portella fez- a respeito do quórum neces
sário para o inicio da votação no Congresso Nacional. E 
interpretações sucessivas feitas quandO era Presidente 
desta_ Casa_ e do Congresso Nacional o nobre Senador 
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Luiz Viana e depois o nobre Senador Jarbas Passarinho. 
Tenho sobre a mesa, inclusive, uma questão de ordem 
suscitada pelo nobre Senador Humberto Lucena, na 
qual S. Ex~ demonstra - e assim foi entendido pela 
Mesa- que o encaminhamento da votação iriiCia-ci pro~
cesso de votação, que não pode ser interrompido. Não 
pode ser interrompido a não ser por falta de quórum. 
Esta interpretação, consolidada na· questão de ordem: 
por nós apresentada no Congresso Nacional, não a sub
meti previamente ao conhecimentó do eminente Presi
dente desta Casa. Examinei essa matéria e fOmiulei a 
questão de ordem em perfeito entendimento com o 
nobre Líder Nelson Marchezan. Ao apresentá-la, o Pre
sidente desta Casa e Presiêfente do Ci:mi!;reSso -Nacional, 
eminente Senador Nilo Coelho, suspendeu por 30 minu
tos a sessão para que pudesse examinar a matéria junto à 
sua assessoria. Ai presenciei, pela primeira vez no Con
gresso Nacional, um espetáculo que esperava não ocor
resse jamais no Congresso brasileiro: vários parlarne-nü
res dirigindo-se ao Presidente do Congfesso Nacional, 
dedo em riste, do plenãrio, assacararn palavras injurio
sas, impropérios, palavrãs impublicãveis, como noticiam 
os jornais, contra o Presidente do Congress_o NaciOnal, 
na suposição de que ele iria decidir a questão de o_rdem 
em favor do_ PDS. 

Essa questão de ordem a muitos causou surpresa por
que apresentada por escrito, quf!.ndo não se poderia pre
viamente ter certeza da íneXistêricia de quórum, segundo 
foi alegado. Alegação quase infantil, porque todos sa
bem que o PDS no Senado detém uma maioria de 2(3 e, 
como Líder, no cumprimento do meu dCVer-, dirigi-me 
pessoalmente ou por telefone aos meus eminentes cole
gas para pedir-lhes que não comparecessem à sessão e à 
Casa, para não dar númerO, porque-J:iinos formular essa 
questão de ordem, 

É evidente que o PMDB que tem 21 Senadores, mais 
um do PDT, mais um do PTB, não poderia jamais ter a 
maioria no Senado, se a nossa Bancada deixasse de com
parecer ao plenário, como foi solicitado~ 

Encontrando aquiescência dos meus companheiros de 
Partido, formulei a questão de ordem. Questão de or
dem, repito, que não foi júi1.81S-SUbmetida, no seu texto, 
ao Presidente desta Casa. Qu-estão de ordCrri que só foi 
apresentada depois de encerrado o expediente e ao ser 
iniciado o processo de encaminhamento dC votação, no 
momento oportuno, e não como equivOcadamente se no
ticiou - no início da sessão. Havia na reunião do Con
gresso grande número de jornalistas; todos eles acorilpa
nharam, todos eles constataram que essa questão de or
dem foi apresentada nesSe ffiomento e no momento 
oportuno. 

Portanto, não há nenhuma coincidência, nenhuma 
contradição, absolutamente, com o fato de preparar uma 
questão de ordem, de elaborar uma questão de ordem, 
quando eu tinha certeza do não comparecimento da mi
nha Bancada ao plenário do Senado. Quando o Presi
dente da Casa e do Congresso anunciou que estavam 
presentes 30 Srs. Senadores;-atO contínuo, pedi a palavra 
e apresentei a questão de ordem; o que vale diier,-23 Se
nadores dos Partidos de Oposição e 7 do meu Partido. O 
eminente Presidente desta Casa assim procedeu, Com 
base na lista de presença que lhe foi encaminhada pela 
Portaria. 

O Sr, Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador, prefi
ro fazer o relato e peço a V. Ex• que o ouça até o final, 
porque o julgo indispensável e extremamente importan
te. Gostaria de trazer à Casa, como- disse, uma expli
cação que devo ao Senado da República. 

O Sr, Fábio Lucena- V. Ex•, então, me concede o 
aparte depois? 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. AWYSIO CHAVES - Pois não. Mas, 
penniti'l~me que avance neste ri:laio, nestas- inforrriãções 
à Casa, 

Aqui vem a inSiriuação graVe qtie me -compete repelir 
da maneira mais enérgica; mais veemente, de que, possi
velmente, o Líder do Governo participou de uma mani
pulação de freqUência para apresentar à Mesa um resul
tado não verdadeiro, um resUltado irreal. Na Câmara, o 
Deputado Jorge Uequed e o Líder do PT suscitaram essa 
dúvida e, mais do que a dúvida, insinuaram esse fato em 
decorrência da questão de ordem que foi por nós formu
lada. 

A llderança do Governo, o Senador Aloysio Chaves, 
janiais se dirigiu à Portaria desta Casa ou do CongresSO, 
ou de qualquer outro setor encarregado de apontar a fre
qUência de Senadores e Deputados, para fazer verifi~ 

cação e para pedir apresentação de lista. Nem n-ã quarta
feira, nem antes de quarta-feira, nem depOis de quãrta
feira,··-a Seniidor Aloysio Chaves jamais feZ lsso direta, 
indi~ta, pessoalmente, ou por interposta pessoa. 

Fui para o plenário do Congresso certo de que não 
teríamos número, porque esse era um compromisso que 
tinha aprovação da minha B<incada, dos meus compa
nheiros de Partido. Portanto, essa insinuação Ou essa 
ilação é inteiramente falsa e não tem o menor fundamen
to, não tem a menor procedência. 

O segundo ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
me compete esclarecer, é de que Senadores, que estavam 
presentes na Casa, não figuram na relação que foi enca
minhada à Mesa do Congresso Nacional. E aqui se faz 
uma enumeração: Senadores José Sarney, Almir Pinto, 
Luiz Viana, João Calmon, Amaral Peixoto, Octávio 
Cardoso, Virgílio Távora, que se encontravam na Co
missão de Relações Exteriores, ouvindo o Minlstro Sa
raiva. Eu estive na Comissão_de Relações ExterioreS ou-

- vindo o Ministro Saraiva. V. Ex• esteve, nobre Presiden
te do Senado, na Comissão de Relações Ext6riores, cuja 
reunião começou pela manhã, no Senado da República. 
Lá me encontrei ocasionalmente com V. Ex•, de lá saiu 
V. Ex' e- não me avistei mais, duran-ti todo esse ci.ia, com 
V. Ex•, a não ser quando, depois de interromper a sessão 

---do Congresso, mandou-me chamar ao gabinete do_Presi
dente da Câmara dos Deputados, onde já se ellcontra
vam tódos os Líderes da Oposição, para uma conversa, 
_~:~m entendimento, a respeito da questão de ordem por 
nós formulada, Não tive nem a satisfação, depois desse 
momento, porque continuei na comissão, de me avistar 
com V. Ex• Lá se encontravam, efeti_vamente, todos esses 
Senadores, pela manhã, na Comiss-ão de Relações Exte

- riores; e o nobre Senador R,o_b~rto Campos, como deba
tedor do seminário sobre o Congresso norte-americano, 
só chegou ao final da mesma. O Senador José Sarney, à 
tarde, me telefonava, Sr. Presidente, da sua residência, 
acamado, onde recebeu visita dos jornalistas Lustosa, 
Chacon e Carlos Chagas. S. Ex• estava enfermo, impos-

-sibilitado de sair de sua residência, e, no entanto, se quer 
arrolar a presença do nobre Senador José Sarney, na Ca
sa, no mam·ento em que se realizava a sessão do Con
gresso NacionaL O mesmo ocorreU cotn os demais Sena
dores mencionados nessa notícia. O nobre Senador Luiz 
Viana, às 17 horas e 30 minutos penetrou no meu gabine
te, para me cumprimentar dizendo que precisava se afas
tar da Casa e não estaria presente, 

Uma coisa, Sr. Presidente, sabem os Srs. Senadores, é 
a presença às comissões, pela manhã, ou no início da ses
são da tarde, outra coisa ê a presença na sessão do Con
gresso, à noite, porque nesse intervalo muitos Srs. Sena
dores se retiram da Casa, muitos Srs. Senadores viajam 
para os seus Estados e não podem, também, figurar na 
lista de presença. 

Este é que é o fato real, verdadeiro, nãO há-nenhum 
adulteração_, nenhuma fraude, não há nenhuma irregula
ridade nesse fato. Lamento que se diga, que se reporte a 
presença em reuniões de comissões do Senac:fo, pela ma
nhã, sem se explicitar que a reunião do Congresso foi à 
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noite e que a freqUência aPurada para o Congresso não 
era a frequência apontida, de manhã, na Comissão de 
Relações Exteriores e em outras comissões têcnicas do 
Senado da República. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em resumo, silO- os três 
fatos fUndamentais. A questão de ordem, por nós elabo
rada, não foi uma qUestão submetida a V. Ex• Com V. 
Ex.~, após esse encontro fortuito na Comissão de Re
lações Exteriores, só tive o prazer de avistar-me à noite, 
quando. me chamou ao gabinete do Deputado Flávio 
Marcílio, depois de interromper a sessão do Congresso 
Nacional, para decidir essa questão de ordem. Jamais 
tive qualquer interferência, direta ou indireta, pessoal ou 

! por intermédio de funcionários meus, da Liderança, do 
meu gabinete, com relação à lista de presença, à lista de 
freqUêitcia dos Si-s. Senadores, riesta Casa. 

Cumpri o meu dever como Líder. Argui uma questão 
de ordem, fundamentada e V. Ex• decidiu corno julgou 
convenieóte, decisão que nós acatamos e que nóS respei
tamos, decisão soberana do Congresso Nacional, que en
cerra este- assunto,- com relação ao Decreto-lei n"' 2.024 e 
que não mereceu, da minha parte, uma restrição, uma 
palavra de_ censura ou de reparo, quer durante a sessão 
do Congresso Nacional, quer no dia seguinte, em entre
vista que concedi, na televisão, à Rede Globo, no pro
grama Bom Dia BrasiL 

Esse- rOi o -meu procedimento, atestado por todos os 
Líderes dos Partidos da Oposição que estiveram presen
tes a este entendimento. C~mpri, como Líder, o meu de
ver, Sr. Presidente. Cu~pri, como o cumpriu a Opo
sição, durante 18 anos, em que foi minoria na Câmara 
dos Deputados. Esse procedimento está acima de qual
quer rçparo, porque sempre pautei meus atas na vida 
pú~li_ca por uma irrepreensível corre_ção e preso a rígidos 
princípios de ordem moral, que não transponho no 
exerCício- da !-iderança. 

Sabem os meus amigoS e meus colegas, nesta Casa, da 
minha posiçio, firme, clara, a respeito de todos os assUn
tos que aqui foram Conduzidos, e a lisufa, a segurança, a 
correção, com que sempre orientei todos os trabalhos da 
Liderança no Congresso e no Senado da República. 

Ouço o nobre Seiú1dor Fábio Lucena. 

O Sr, Fábio -Lucena - Nobre Senador Aloysio Cha
ves, eu me dirijo não apenas ao eminente Senador, mas, 
igualmente, ao Professor de Direito COtistitUcioilat: V. 
Ex• afirma que ~presentou a questão de ordem na hora, 
em momento aprazado, vale dizer, no início do processo 
de votação. O que surpreende, nobre Senador, professor, 
é a coincidência ·do quorum constante da questão de or
dem suscitada por V. Ex' e do quorum anunciado pelo 
Presidente Nilo Coelho, aqui nesta Casa, ao ser iniciada 
a Ordem do Dia ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não entendi bem. O 
quorum que o Senador Nilo Coelho anunciou foi de_30 
Srs. Senadores presentes à Casa. 

O Sr. Fábio Lucena- Aqui, às 16 horas, no in(cio da 
Ordirii -do Dia, S. Ex• o Presidente do Senado, Senador 
Nilo Coelho, transferiu a matéria constante da pauta, 
para o dia seguinte, alegando falta de quorum, porque es
tavam presentes à Casa apenas 30 Srs. Senadores. O que 
suipreende, eminente SenB.dor Aloysio Chaves, é que 4 
horas e meia depois, quando V. Ex• apresentou a sua 
questão de ordem, constar do seu documento o mesmo 
número anunciado aqui. 

O SR. AWYSIO CHAVES- Vou interromper V, 
Ex.• Não consta do meu documento que estavam presen
tes 30 Srs. Senadores, eu nunca disse isso. 

O Sr. Fábio Lucena - Mas o Presidente do Senado 
anunciou ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ah! o Presidente do 
Senado e,. õe5se moinimtO, eu levantei a questão de o r-
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dem. Eu jamais esC-reVi, nesse papel a que V. Ex• se refe
re, que estavam presentes 30 Srs. Senadores ... 

O Sr. Fábio Lucena- Como foi então que V. Ex• des
cobriu que não havia quorum de Senadores? 

O SR. ALOYSIO CHAVES.--:. Quando o Presidente 
do Senado anunciou. Não sei se V. Ex• ainda estava nes
sa ocasião lã, ou estava em alguma comissão; 

O Sr. Fábio Lucena- Eu estava, nobre S~nador. 

O SR. ALOYSIO CHAVFS- V. Ex• sabe que, de-. 
pois de esgotado o Expediente, ao passar à Ordem do 
Dia,- o Presidente declarou: "ficou encerrada ontem_ a 
discussão do Proje-tO -de Decreto Legis_lativo n~' 2.024, 
passando-se hoje à votação da matéria, conforme reque
rimento dos Srs. Lideres. Presentes na Casa qi.J.atrocen
tos e doze Srs. Deputados e 30 Srs. Senadores". Nessa 
ocasião, depois desse anúncio, é que o Líder do PDS pe
diu a palavra e apresentou a questão de ordem. 

O Sr. Fábio Lucena- Permita--me?- Isso atesta que V. 
Ex', então, elaborou a questão de ordem com bastante 
antecedência. 

O SR. AWYSIO CH_A VES- b claro, evidente, essa 
matéria foi exafulifada por mim, cuidadosamente exami
nada ... 

O Sr, Fábio Lucena- Sabendo que o quorum anun
ciado no Senado, aqui, às dezesseis horas, era o mesmo 
quorum anunciado quatro horas e meia depois ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex' nã_o ouviu_ o 
início da minha exposição. Eu declarei a V. Ex• que pre
parei e apresentei a questão de ordem porque solicitei, 
pessoalmente, a todos os meus colegas, que não compa
recessem ao Congresso e, ceita de que não comparece
riam, pela aquiescência deles elaborei a qUestão de or
dem, sem me referir a-20, 30, 10, 12 Senadores. Aguardei 
que o Sr. Presidente proclamasse o número de Senadores 
presentes. Se S. Ex' dissesse "estão presentes 38 Senado-_ 
res", eu não teria qUestão de ord_em a levantar. Nesse ca-_ 
so, alguns colegas teriam_ comparecido, não obstante a 
solicitação da Liderança. Quando S. Ex' disse: "presen
tes 30 Srs. Senadores", eu levantei a questão de ordem. 

O Sr. Fábio Lueena- Nob~e Senador, V. Ex' me con
cedeu o aparte, permita-me concluí-lo. A prova provada, 
Ex', não traz nenhuma capitls dimlnutio para a lisura, a 
segurança e a correção com que V. Ex' se comporta, não 
apenas como Senador, mas na condução da sua banca
da. Coisa que todos nós reconhecemos e proclamamos, 
mas a prova provada é que V. Ex' tinha conhecimento 
adrede de que só havia na CãSa, no CongressO aliás, 30 
Srs. Senadores. 

O SR. AW YSIO CHAVES - Eu tinha conhecimen
to que minha bancada, que constitui 2/3 do Senado, não 
compareceria, como não _compareceu com exceção do 
Senador Aloysio Chaves_~ do Senador José __ L_ins que pedi 
que me acompanhasse à reunião do Congresso. Então, 
eu tinha conhecimento, é uma questão de aritmética, V. 
Ex• sabe, nós constituírilo_s 2/3 do Senado: se 2/3 do Se
nado não comparecem e comparecem 23, nós não tería
mos número. Não compareceram só 23, c-ompareceram 
mais sete, Srs. Senadores, compareceram 30. E quando o 
Presidente anunciaou esse número é ·que eu solicitei a 
questão de ordem. E" claro que tive conhecimento préviO, 
pois tinha que elaborar a questão, foi um recurso regi
mental que eu utilizei COnto Lfder do Governo. 

O $~. Fábio Lucena - -Quero esclarecer a V. Ex• que, 
no ptonunciamento que nós frisâmos ontem, aqui; nós 
da Oposição, em absoluto censuramos o comportamento 
de V. Ex• primeirO- porque seria incensUrável ... 
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O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu agradeço a V. Ex• 
-e aos meus eminentes Pares. Mas eu estou me re_portan
do à notícia de dois Deputados, ao pronunciamento de 
dois jovens Deputados e não aos colegas meus do Sena
do. 

O Sr. Fábio Lucena - ... e, depois, porque não seria 
nosso direito. O que nós censuramos Ex', foi o cor:ripor
tamento do Deputado Aloysio Bezerra que desacatou o 
Presidente do Congresso Nacional. Este, sim, nós censu
ramos, a V. Ex' nunca. Agora eu me dirijo ao Senador 
professor para perguntar: Isto é ou não matéria vencida? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Com relação ao 2.024, 
a matéria está completamente encerrada,_Disse mesmo à 
imprensa, e publiquem as minhas declarações, quando 
interpelada a esse respeito: o Congresso Nacional é sobe
rano, a decisão do Congresso é defínitiva e é irrecorrível. 
Esta é a minha opinião que eu externei à imprensa. 

O Sr. Fábio Lucena - Então eu agradeço por mais 
uma lição, nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex' um aparte 
nobre Senador? 

O SR. AWYSIO CHAVES- Pç:~is não, eu ouvirei o 
nobre Senador Itamar Franco, que já havia me solicita
do. 

O Sr. Itama.- Franco- Senador Aloysio Chaves, eu 
não quero entrar no mérito da decisão do Presidente, 

- mas tenho para mim que ela fez bem ao País e ao Con
gresso. V. Ex• falou em decisão soberana, em decisão ir
recorrível. V. Ex• é o Líder do Governo e esteve ontem 
no Palácio do Planalto. O porta-voz da Presidência disse 
que se estuda uma maneira de recorrer da decisão con
gressual. Pergunto se V. Ex• tem conhecimento disto. V. 
Ex• aprova isto? 

O SR. ALOYSIO CHAVES-Eu vou respondera V. 
Ex• Pode V. Ex• ter certeza, e qualquer membro desta 
Casa, que qualquer questão, sobretudo nesta questão, V. 
Ex~ terá sempre a minha palavra, firme, clara, positiva e 
rigorosamente presa à verdade dos fatos. 

A exposição que nós fizemos ao Senhor Presidente da 
República é de que o problema concernente ao Decreto
lei nQ 2.024 estâ encerrado. A maneira como se expressou 
o porta-voz da imprensa não foi ensejando recurso por 
parte do Governo, não poderia ensejar. Acredito mesmo 
que Sua Senhoria não tenha explicitado o seu pensamen· 
to. Nó_s Senadores, nós Deputados é que poderemos re
novar esta questão de ordem, e pedir até o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, se julgarmos ade-

-- quado, mas para casos futuros, como orientação para a 
decisão e não com ~elação ao caso pretérito do 2.024. 

O Sr.ltamar Franco- Então, fica suficientemente es
clarecido que o porta-voz da Presidência da República 
não vai recorrer de uma decisão do Congresso Nacional 
relativamente ao Decreto-lei n"' 2.024. 

O Sr. AIQysio Chaves- V. Ex• percebe queelenão de
clarou absolutamente isso, não está na declaração dele 
que iria recorrer. Encaminhava a possibilidade desse re
curso, ila"tD.ralmente se reportando à tramitação interna, 
interna corpore, em race_da possibilidade de ser renovada 
a questão de ordem, em casos idênticos, mediante a au
diência da Comissão de Constituição e JustiÇa. 

O Sr. Itamar Ftanco- Eu apenas gostaria, se V. Ex• 
ainda me permite, de solicitar uma informaçãO a V. Ex• 
Eu fiz parte dessa Comissão, o Senador Virgflio Tãvora 
foi o relator, Senador indicado não só pela sua compe
tência na ordem económica, mas pela sua posição e Vice
Líder do Governo- nesta Casa, e gostaria de saber porque 
houve uma reversão no pensamento do Governo e na 
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posição da bancada que V. Ex' dirige, face ao parecer do 
Senador Virgílio _Távora, quando ele diz o seguinte-entre 
outras coisas: 

Tendo em vista a revogação do artigo em ques
tão, objeto do decreto-lei em exame, resta-nos reco
nhecer a prejudicialidade deste diploma, eis que já 
não se cogita de sua vigência e eficácia no plano 
jurídico. 

Pelas razões expostas, opinamos, pela rejeição do 
texto em análise na forma do seguinte 

E conclui, evidentemente, pelo projeto de decreto
legislativo que V. Ex' conhece. Isso foi aprovado por 
unanimidade na Comissão Mista. Eu não acredito, pelo 
que conht:ço do Senador VirgHio Távora de muitos anos, 
mesmo antes de S. Ex~ ser o Governador de seu Estado, 

·que S. Ex• tenha dado este parecer sem conversar com a 
Liderança do seu Partido. Portanto, a indagação, e a úl
tima do meu aparte: Senador Aloysio Chaves, o que le
vou o Governo, se é que foi o Governo, a uma reversão? 
O que há por trás disso, Senador Aloysio Chaves? 

O SR. ALOYSIO CHAVES-Nobre Senador Ita
mar Franco, não hâ nada, fique V. Ex' tranqUilo. Ocorre 
que o Decreto-lei n"' 2.045, conforme exame feito, não re
voga o Decreto-lei nQ 2.024. São dois diplomas autôno
mos que tratam da matéria diferente. O Decreto-lei n' 
2.045 suspende a vigência do Decreto-lei n"' 2.024 e man~ 
da, durante o prazo de dois anos, aplicar nos reajusta~ 
mentes salariais o índice de 0,8. 

Mas a questão não é fundamentalmente esta, nobre 
Senador. V. Ex• sabe que depois da Emenda Constitu
cional n9 22, o decreto-lei passou a ter uma tramitação 
diferente com relação a prazo, como, aliás, também os 
projetas de lei ein regime de urgência. Esgotado o prazo 
de 40 dias - para o projeto de lei e para o decreto-lei, 60 
"dias - ele é submetido a de4 s.essões consecutivas para 
votação. 

O parecer do nobre Senador Virgflio Távora não foi 
apreciado dentro do prazo de 60 dias e o que vai para as 
sessões consecutivas é o projeto de lei; o decreto-lei, se 
não for rejeitado, é que é aprovado por decurso de pra
zo. É isto que hã e mais ilada, nobre Senador. 

O Sr.ltamar Franco- V. Ex• não foi ao fulcro, talvez 
eu não me tenha feito entender por uma deficiência- qUal
quer. 

O SR. ALOYSJO CHAVES- Não apoiado. 

O Sr. Itamar Franco- O que eu digo é o seguinte: o 
Senador Virgílio Tãvora reconhece através de um proje
to de decreto legislativo, repito, aprovado por unanimi
dade pela Comissão, inclusive por Deputados e Senado
res da Oposição, reconhece a prejudicütlidade do diplo
ma. V. Ex• não me respondeu o porquê da reversão. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu respondi, expliquei 
a V. Ex• que o que fica nas 10 sessões consecutivas não é 
o parecer, é o decreto-lei, porque o decurso de prazo se 
aplica ao decreto-lei e não se aplica ao parecer. Jâ res
pondi a V. Ex• 

O Sr.ltamar Franco- Não, V. Ex• vai me desculpar. 
Há pouco o Senador Fãbio Lucena o chamava de profes
sor, e nós o respeitamos aqui pelos seus conhecimentos 
constitucionais, todo o Senado o conhece ... 

O SR. ALÜYSIO CHAVES- Muito obrigado. 

O Sr. Itamar Franco- ... não só pela sua probidade 
intelectual, mas a -~ua postura parlamentar. Eu não me 
convenci da respo~ta de V. Ex', porque o decreto legisla
tivo, aprovado na Com_issão Mista, é que estava sendo 
examinado e era ele que tinha que ser examinado, como 
foi o caso, no decorrer das sucessivas sessões após o ven
cimento do prazo do decreto-lei. Portanto, eu continuo 
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numa suspeição, me permita V. Ex• Tãivez seja- uma SuS-
peição tola, idiota, mas não entendi, honestamente, qual 
era o objefivo do Governo" em tentar reviver esse 
Decreto-lei n~' 2.024, já m_orto, tão morto que ele só seria 
aplicado, se aprovado esse nefasto Decreto-lei ri9 2.045, 
só a partir daqui a dois anos. Qual o objetivo do Gover
no de guardar o Decreto-lei n' 2.024 na prateleira'? Para 
que ele serviria a um GOvéhYo- que pcide baixar a qual
quer instante outro decreto-lei, e o faria após- a vigência 
do Decreto-lei n9 2.045, caso ele seja aprovado pelo Con
gresso Nacional? Eu não sei, Senador Aloysio Chaves, 
não consigo encontrar resposta e por isso digo que·a de-
cisão do Presidente do Congresso, o Senador Nilo Coe
lho, naquela noite, ela fez bem ao País e ao Congresso. 
Porque não sei, Outra fosse a decisão, se o Congresso es
taria neste momento em pé, como está, face à decisão do 
eminente Senador Nilo Coelho. E não jogo aqui nenhu
ma adjetivação a ele, porque tenho as minhas divergên
cias com o Senador Nilo Coelho, não divergências evi
dentemente no campo pessoal, mas as tenho n_o campo 
administrativo do Senado da República. Realmente, V. 
Ex•, SenadOr Nilo CoefhO, naqUela n-oite, colocoU a sUa 
mão, não permitirido que neste País se movimentasSe, 
contra o Congresso Nacional, uma tentativa de, mais de 
uma vez, desmobilizar este Poder. 

O SR. ALOYSJO CHAVES --Senador, V. Ex~ per
siste na sua dúvida e faz uma vaga suposição a respeito 
do interesse do Governo. h evidente que o Decreto-lei n~' 
2.012 desapareceu. O Decreto-lei n~> 2.045 suspende ape
nas a vigência do 2.024. Este oeCrefõ Precisava ser aprb
vado, inclusive porque ele substitui a lei anteríor que 
dava 10% acima do_lndice Nacional de Preços, do reajus
tamento, para repor o desfalque da inflação. Não havia 
necessidade de respeitá-lo, ainda que depois de 2 anos o 
G_o_verno voltasse a ele ou, nesse interregno, em virtude 
das alterações das condições gerais do País, partisse para 
uma outra lei. 

A questão, a dúvida de V. Ex• para mim é irrelevante, 
porque não vejO nela nenhum vislumbre de um ato que 
possa ter qualquer implica-ção com o Congresso, com o 
Senado, com o seu funcionamento e com a defesa das 
instituições, com o proc_i!Sso político nO quã.l nós estamos 
empenhados. 

OuçO o nobre_Senador Mârio Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador e Líder Aloysio 
Chaves, V. Ex• no início de sua explicação falou muito 
bem, argumentou que em vezes p-assadas matérias seme
lhantes haviam sido interpretadas V, Ex• falou que ha
viam sido interpretadas pelo Presidente-Petrônio Por
tella e outras vezes pelo Presidente Jarbas Passarinho. 
Realmente quando ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Permita-me fazer só 
uma ponderação a V. Ex•: o Senador Petrônio Portella 
enfrentou Uma -questão específicá. Sobre isso; o Senador 
Passarinho, como o Senador LuiZ Viana Filho enfrenta
ram questões quanto ao inícío do processo de votação, 
que é com o encaminhamento da votação, para mostrar 
ser indispensável a verifiCaçãO~do quorüm nes5a0põriU
nidade. 

O Sr. Mário Maia- Vale para o meU argumento, va
Iem os três Presidentes citados e outros mais do passado 
remoto e do passado presente, para o meu argumento. ~ 
que por não ser clara a letra da lei, quando a "lei não é 
clara, não é objetiva, direta, ela requer uma interpre
tação. E por isso V. Ex• diz que foi iriferpret<ida. PorqUe 
se ela tivesse uma clareza cristalina, não precisava ter in
terpretação, bastaria que qualquer criilnça do cUrso pri
mário a lesse e a entenderia diretamente. Então, ínterpre
tação_quando há uma dúvida de, pelo menos se não a 
pe~soa que está lendo, uma segunda pessoa que não en
tendeu, como a primeira entendeu, dai carecer de Uma 
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interpretação. Foi o_ que o nobre senador Nilo Coelho 
fez com referência à questão de ordem levantada por V. 
Ex• _Ele i:DterpretÕu-3. e deu o seu veredicto dizendo que 
não encoritrava-nOs Regimentos Internos da Câmara dos
Deputados, do Senado federal e nem no Regimento Co
mum,_amparó para acolher a questão de ordem levanta
da por V. Ex•, no entendimento dele. Nós entendemos 
também como o Presidente Nilo Coelho, e não achamos 
amparo na questão de ordem de V. Ex~, porque_entende
mos, interpretando a letra dos Regimentos, que vivemos 
num sistema bicameral que ora se reúnem independente
mente, a Câmara Baixa do País que é a Câmara dos De
putaâos, e a Câmara Alta do Páis que é o Senado Fede
ral. Quando essas duas Casas se reúnem em sessão con
junta constituem o Congresso Nacional reunido. Entre
tallto, neste momento, riO meu entendimento, nobre 
Líder- e aqui ouso fazer esta interpretação como médi
co a um professor de Direito, o que é Inuita ousadia, IDas 
é uma interpretação - neste momentO, quando o Con
gresso Nacional se reúne pelas duas Casas passa a existir 
o .Congresso Nacional, ele não anu.tou, absol_utamen~e, 
uma-e outra Casa, ambas as Casãs -permanecem exiSiin-

- coe nesse ills.tante Senadores e Deputados passam a -ser
congressistas. Entretanto, a ação decisória permanece 
sendo, no sistema bicameral, de uma e outra Casa do 
Congresso Nacional. Ora, para o julgamento do presente 
Projeto n9 2.024 está dito que a- vOtação é iniCiada pela 

- -cãmara dos Deputados. Então, no meu entender, na mi
nha interpretação, cabia a V. Ex• levantar uma questão 
de ordem nO perunente ao qUorum da Casa que estava 
serldo solicitada a votar em primeiro lugar, e não o quow 
rum Oa outra Casa que iríà votar neSte inStahte. EÕtã-0, 
depois que fcissC: cliamado o Senado para votar, aí sim, 
estaria pertinente a questão de ordem Para verificação 
do qUorum do Senado Federal. ~ a minha interj)fetação, 
no meU eitteridimento Porque, nobre Senador, se assim 
não fora estarâ extinto o Congresso Nacional. E não po
deremos, daqui para diante, reunir o Congresso Nacio
nal porque haverâ sempre razões para V, Ex•, como 
Líder da Oposição, fazer prevalecer a esmagadora maio
ria d_o Si!Iúdo da República, para obstaculizar a- mani
festação do' Congresso Nacional. E a prova do argumen
to que apresento é que, submetida a votação, o projeto 
foi aprovadtJ. Isso quer dizer, na prática, que havia uma 
dispoSição do Congresso N aclonal para aprovar a ma
téria em pauta. 

O SR. ALOYSIÜ CHAVES- Para rejeitar. 

O Sr. Mário Maia- Para rejeitar ou aprovar a ma
téria, ou o relatório, rejeitando o projeto. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Posso entender'\/. -Ex• 

O Sr. Mário Maia- Aprovando o relatório iejeitava 
a matéfia. Nobre Senador Aloysio Chaves, com toda a 
m"ínha- -falta de conhecimento jurldico~constitucional, 
qUerO apreseritar a V. Ex• aqui, realmente, quando a lei 
não é dara, ela carece de Uffia interpretação. Então, a 
nossa-interpretação para formar, assim como o Senador 

- Petrônio Poftella em outras épocas teria formada juris
prudênciã sob uma sua interpretação, queremos deixar 
registra.do a interpretação do Senador Nilo Coelho nã::_ 
quele memorâvel dia, criando a jurisprudência para ou
tros fatos semelhantes. E__vamos precisar dessa jUrispru
dência para o julgamento do Projeto 2.045, e. por iSso, 
quero que fique regístrado nos Anais desta Casa que a 
Jurisprudência criada naquela noite deverâ ser ãcatada 
POr nós porque, de outro modo, o Congresso Nacional 
não precisaria existir de agora em diante. Agradeço a V. 
Ex• a atenção de ter ouvido o aparte de um hi:igo na ma
têria. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Nobre Senador, V. 
Ex~ é medico mas V. Ex•, também, é um parlamentar ex-
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periente, é um homem de bom senso, um homem culto. 
!)e sorte que as observações de V. Ex' eu as recebo com 
muito. apreço e as examino. 

Declarei ao Senado que não ia descer à discussão do 
fundamento ou não desta questão de ordem porque ela 
foi suscitada perante o Congresso Nacional, e o Con
gre!;SQ Nacional é o fórum competente. Eu queria fazer 
um relato sobre um fato que reputava extremamente gra
ve, para dar uma explicação aos meus pares, a esta Casa, 
porque não nesta Casa, e concordo com o nobre Senador 
Fábio Lucena! II]-as na Câmara, dois Deputados tiraram 
ilaçõeS que são absolutamente incorretas e que não po~ 
dia deixar passar sem uma contestação formal, sem 
repudiá-Ias desta tr!buna do Senado. 

Mas, par~ não deixar de responder a V. Ex•, eu focali
zo três pontOs. 

V. Ex• acaba de declarar que a questão é complexa, a 
-questão é intrincada, a qÚestão não édara porque se fos
se clara prescindiria de maior exame, tanto que precisa 
de uma interpretação e esta interpretação foi dada pelo 
eminente P~esidente dest;~: Casa. D_at _se conclui, portan
to, que a questão de ordem que levantei não era uma 
procrãstinação, nem uma matéria despicienda, mas uma 
matéria complexa, que deixa dúvida, que provoca con
trovérsia, e esta controvérsia o eminente Presidente do 
Congresso Naciclna~, Sr. Senador Nilo Coelho, com a 
sua competência regimental a decidiu, e eu acatei, como 
Líder, integralmente. No âmbito do Congresso, ou fora 
do Congresso, não há uma palavra minha de restrição à 
decisão do eminente Presidente do Congresso Nacional. 
T~nho .o direit9, comO_ S"e~adort cOIJ,IO Líder, de pedir 
sobre esta matéria o exame da Comissão de Constituição 
e Justiça, e poderei fazê-lo, se assim julgar conveni~nte, o 
que não importa nenhuma restrição,_ nenhum reparo, 
quer de ordem 'funcional, Q!Jer de ordem pessoal, ao ilus
tre e eminente amigo, Senador Nilo Coelho. Aliâs, isto-é 
um fato de rotlnã que ocorreu jâ freqüêntes vezes no Se
nado, na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacio
nat i<x:urso com apelo à Comissão de Co.nstituíção e 
J ~stiça, _c_om r:elação à decisão dada, na interpretação de 
qeterminado dispositivo regimental. 

O Sr. Hé-lio Gueiros - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Em segundo lugar, V. 
Ex• poderá atentar para o fato de que esta mesma ma
téria recebeu uma interpretação do Senador Peti'ônio 
Portella, essa interpretação prevaleceu, e agora ela rece
be outra: interpretação tão legítima quanto a primeii'a, 
porque o exame que se filz de uma matéria regimental 
que_não constitui trânsito em julgado, coisa julgada, e_é 
suscetív:el de revisão, de reformulação a qualquer mo
mento. 

Não desço no mérito. Concordo com V. Ext que avo
tação se faz em separado, embora em sessão conjunta 
das duas Casas. Mas, votação em sessões separadas su
põe, necessariamente, no Senado, ou na Câmara, ou no 
Congresso Nacional, a existência de quorum regimental. 
Este é um pressuposto legaL Ninguém pode deliberar 
sem o quorum regimental, e o processo de votação s-e -ini
cia com o encaminhamen-to da votação. Nãci pode ser in
terrompido, ele é um só. Terminada a Câmara, passa ao 
Senado, e quando começa no Senado, terminado o Sena
do, passa à Câmara. 

Na hipótese de se fazer a verificação de quorum no Se
nado, a posteriori, chegaríamos ao seguinte resultado: 
aprovado na Câmara, e deixa de ser votado no Senado 
Federal, poi' falta de quorum, pergunto eu a V. Ex•: _estâ 
aprovado o decreto~lei; está rejeitado decreto-lei? Não. 
V <:i-se convocar dep<!is o Congres.so Nacional?_ Não, __ a 
Câm~ra jã votou. Vai-se- convocar só o Senado'? O Sena
do não constitUi o Congresso Nacional. E no dia seguin
te já não esfarta-encerrada a tramitação por decurso de" 
prazo? Sim. Positivamente sim. 
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V. Ex• verifica cOmo é intrincadã esta questão, como é 
realmente uma questão complexa, e não pode ser resolvi
da de plano. E ela estâ exigindo um exame mais perco
ciente, mais profundo. 

O Si-. Hélio Cueiros- Permite--me V. J:;x• um._apaxte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o nobre Senador 
Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros - Nobre Líder Aloysio Chaves, 
creio que seria desnecessário a V. Ex• justificar aqui, ou 
explicar a e:orreção pessoal de V. Ex• na condução dos 
assuntos de sua Bancada. V. E_xf sabe que o apreço e a 
admiração que eu tenho- a -v. EJJ;.• ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Muito obrigado. 

O Sr. Hélio Gueiros- ... sei da sua correção e honra
dez pessoal, e não s6 ein pronunciamentos aqui, mas 
particularmente, que é talvez quando a gente fala ainda 
mais verdade do que numa tribuna, eu tenho feito sem
pre as referências justis à correção com que V. Ex.• se 
tem havido nesta Casa. __ E dou além meu testemunho, 
para estendê-lo à sua atuação com_o_ professor, diretor da 
Faculdade de Direito, Reitor da Universidade, Governa
dor do Estado, e agora, Senador da República. 

O SR. ALQYSIO CHAV05- Muito_obrigado, o de
poimento de V. Ex.• me honra muito. 

O Sr. Hélio Gueiros- Não hã favor de minha parte. 
Por isso achei que deveria interferír no discurso de V. 
Ex' porque poderia parecer que as minhas restrições à 
questão de ordem levantada por V. Ex• importasse em 
algum desmerecimento a essa honradez pessoal de V. 
Ex•, o que jamais foi minha intenção. Apenas eu achei 
que a questão de ordem, não se"i se usei a palavra dura, 
meio capciosa, porque significaria, no fundo, eminente 
Senador Aloysio ÇhaVes, praticamente ml-extiRÇã<r do 
direito da Câmara dos Deputados de opinar, -simples
mente porque o Senado da República talvez não acom
panhasse _o seu voto. E é aí, eminente Senador Aloysio 
Chaves, que V. Ex• me tranqUilizou inicialmente mas_de
pois deixou-me meiO intranqUilo. É que V. Ex', muito 
cautelosamente, restringe a sua conformação e resig
nação, unicamente, e V. Ex• tem frisado, à questão ati
nente ao Decreto-lei n9 2.024. Isso significa que, no fun
do, o PDS não estã -cOnfõrmadO, não está resignado com 
a decisão da_ Mesa. Isso significa, -eminente Senador 
Aloysio Chaves, que, a partir de agora, haverã uma bata
lha dramática, diária; perman-ente no Congi:esso N acio
nal por causa dessa divergência entre a -opinião de um 
Partido e a opinião de outro. Eu gostaria apenas, além 
de manifestar esta minha apreensão sobre a continuação 
indefinida desse mesmo problema se repetir todo dia no 
Congresso Nacional, de fazer apenas uma referênCia ao 
fato de que V. Ex~ disse que uril Senador pode estar pre
sente de manhã e não de tarde, e talvez não à noite. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O que ocorre com fre:. 
qüência. 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• sabe que a praxe nesta 
Casa é a pfeSeriça ser aferida através da entrada do Sena
dor nesta Casa, não iniPOrta a hora. Então, de fato, tal
vez para os Deputados fosse estranhável, não sei se com 
isso eles quisessem injuriar V. Ex•, no que absolutamente 
ninguém está de acordo, eles acharam estranhável que 
numa quarta-feirã, Quando hã o comparecimento ma
ciço dos Senadores, houvesse apenas 30 Srs. Senadores 
nesta Casa. Veja agora que V. Ex' apenas a~gUmenta que 
de manhã podia estar, agora de tarde n-ão. Acho que 
quando o Senador ingressa na Casa, a presença dele -ê 
computada, e só vai ser expurgada na hora de uma verifi
cação de votação. E_ntão, af é que -houve o prOblema no 
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Congresso. 1:: que somente na hora de uma verificação da 
votação no Senado Federal, é que para mim seria o mo
mento .oportuno de se verificar a real presença ffsica dos 
Senadores. Porque sabe V. Ex• muito bem que aqui nesta 
Casa, com a presença física em plenário de apenas 5, 6, 7 
ou 8 tem-se aprovado toda a matéria da Ordem do Dia, 
exatamente porque a aferição -do comparecimento é feíta 
'pelo ingresso na Casa. Era o reparo que eu gostaria de 
fãzer, reiterando que, da parte nossa, não houve, jamais, 
o menor arranhão à irrepreensível atitude e comporta
mento de V. Ex' 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Agradeço a V. Ex• os 
conceitos que emitiu e que muito me honram. 

Temos um conhecimento pessoal que jã se estende por 
muitos anos. Mas V. Ex' foi mais do que um partfcipe, 
foi um fiscal rigoroso da coisa pública no Parâ, como 
jornalista. Conhece, portanto, os homens e os fatos da 
história do Pará. O seu depoimento me honra. 

Com relação ao episódio, que_ V. Ex• relatou, de que 
teria ·causado Uma certa preplex.idade aos Deputados, 
um cori:tpãrecimento- tão reduzido numa quarta-feira, no 
iníCiO desta sessão declarei que, como ia impetrar esta 
medida e precisava dela porque estãvamos empenhados 
em fazer passar o Decreto-lei_ n9_ 2.024 por decurso de 

-prazo, solicitei aos m'eus colegas que saíssem da Casa e 
comunicassem, à P_ortaria, !)a medida em que fizessem 
pa~a que não ficass~ o !egistro da presença. Est~o aqui 
os Srs_. S_enador~ do ~eQ partido- testemunhas deste fa
to. Portanto, era absolutamente normal, foi uma cautela 
que tomei como Líder uma meçlida regimental correta 
daí a presença de apenas sete Senadores do PDS à reu
nião do Congresso- Nacional. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me V. Ex• um 
aparte, Senador Aloysio Chaves? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço V. Ex•, nobre 
Senador Marcondes Gadelha: 

O Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Líd~r. tenho-a 
impressão que o depoimento do Senador Mário Maia 
lança um raio de luz definitivo sobre esta matéria, C(uàh
do S. Ext diz que o Presidente do Congresso· Nacional, 
ao decidir a matéria, firmou jurisprudência. Se firmou 
jurisprudência, está explícito que a matêria era contro
vertida e se_~ra controvertída a questão de ordem era ab
solutamente legítima, trata-se exatamente de um instru
mento -de indagação apenas -submetido_ ao descortino da 
Mesa, sobre o qual V. Ex• não lançou qualquer contes
tação, acatando em definitivo. Prova ainda, que a ma
téria era controvertida, que a própría Oposição ti.ão ti
M_a um juízo firmado em definitiyo sobre ela. Estava di
vidida com relação a es_te entendimento. Aproveito para 
dar um depoimento, invocando aqui a palavra do Sena
dor Fãbio Lucena, que se encontrava na sessão da véspe
ra conosco na chamada CPI das Polonetas e em dado 
Il'!Omento S. Ex• se levantou e proclamou: "são 18:07 mi
nutos. Lamento, Senador Itamar Franco, não pod-er-per
manecer aqui porque tenho um compromisso com os 
trabalhadores brasileiros e neste momento pode haver 
uma verificação de quorum no Senado Federal e eu não 
quero coricorrer para que isto venha a turbar Os-_direitos 
dos trabalhadores"-De maneira que S. Ex•, um dos mais 
lúcidos parlamentareS da Oposição, tã.mbém estava em 
dúvida sobre se seria legítima a verificação de quOrum riO 
Senado Federal. 

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSJO CHAVES - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- Esta ínterpre(ação é do Sena
dor Marcondes Gadelha. 
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O SR. ALOYSIO CHAVES- O Senador Marcondes 
Gadelha apenas declarou que V. Ex• presidia a Comis
são especial quando perante ela fez declaraç_ão o Senador 
Fábio Lucena. Não envolveu V. Ex• em nenhum fato. 

O Sr. Fábio Lucena - Permita-me nobre Senador. 
(Assentimento do orador.)Jâ que fui citado quero escla~ 
recer que procede 3. infOrmação do Senador Marcond~ 
Gadelha. Só que foi no dia anterior, na priffieíra vo.: 
tação. Não foi no dia fatal. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu faço até este regis
tro, com muita satisfação- não foi no dia da sessão do 
Congresso Nacional. 

O Sr. Fábio Lucena- :1:. verdade o que diz S. Ex• Mas 
-só que foi no dia anterior. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Como diz S. Ex• -
antes da véspera. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Concordo com S. Ex•~ 
Mas_ apenas reflete a dt1vida que V. Ex• tinha sobre a le
gitimidade de se pedir verificação de quorum no Senado 
Federal. 

O Sr. Helvídio Nunes - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o nobre Senador 
Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes- Eminente lfder, o discurso de 
V. Ex•, que é ao mesmo tempo uma aula, ensejou várias 
e diferentes interpelações. A que lhe vou fazer, talvez não 
guarde relação de nluita intimidade com os acontecimen
tos de anteontem verificados, mesmo porque V. Ex• jâ 
afirmou, em outras palavras, que eles estão definitiva~ 
mente sepultados. Mas no infcio de sua oração, se ouvi 
bem, V. Ex' disse que o Decreto-lei nt> 2.045 não revogou 
2.024, apenas suspendeu a execução deste. É verdade? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Exato, nobre Senador 
Helvídio _Nunes o Decreto-Jei n9 2.045, declara: "Fica 
suspenso durante o prazo de dois anos a partir desta da
ta, o disposto no art. tal do Decreto-lei n9 2:024". Cito de 
memória a V. Ex' "O índice de reajustamento a se apli
car sobre as correções salariais será de 0,8% etc." 

O Sr. -Helvídio Nunes- A minha indagação ê apenas 
de natureza jti.fídica. 1:: verdade, então, que V. Ex•, ba
seado no que declara o próprio Decreto_-lei n'i' 2.045, afir
mou que este decreto-lei suspendeu a execução do _ 
Decreto~lei n'i' 2.024! Pergunto a V. Ex.•: é possível uma 
lei subordinada a termo? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- i:: possível umaleisus
-perider a vigência de outra durante um deterininado pra
zo. Isso jâ ocoueu não uma vez, mas im1meras vezes e 
nós podemos pesquisar e encontrar os precedentes. Não 
hã nenhuma extravagância do ponto de vista jurídico se 
amanhã um determinado diploma legal, dizer: .. A vigên
Cia do disposto da lei n9 tal fica suspensa durante o prazo 
de I ano, de 6 meses, de lO anos ou de 3 anos. Isso real
mente é possível. Não hã nenhum obstáculo de ordem 
constituCional ou de ordem legal para que seja feita uma 
lei dessa natureza. Acho que o decreto-lei quando resol
ve suspender a vigência, e durante esse período manda 
aplicar um outro índice, não encontra nenhum obstãculo 
nem de ordem constitucional, nem contra suajuridicida
de. 

O Sr. Helvídio Nunes - Então, V. Ex.t sustenta, do 
ponto de vista jurídico, que uma lei pode subordinar a 
vigência de outra a um tempo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Entendo que pode, 
Ex• 
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O Sr. Helvídio Nunes- Muito bem! A segun-da per
gunta, que é decorrente da primeira: -pode subordinar a 
vigência de uma lei a um acOritedm.ento futuro e incerto? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não é futUro e incer
to, nobre Senador, mas durante o prazo de dois anos. As 
datas são fixadas durante OS dois anos. Suspende-se a 
aplicação daquele disposifivo para 3.plicar outro. 
Suspende-se o reajustamento até sete salários de 100% 
para aplicar o reajUstamento de 80%, du-rante uin praZo 
certo, determinado, prefixado. 

O Sr. Helvídio Nunes- Se V. Ex• permitir, vou ser 
mais objetivo. Pode suspender subordinando a vigência 

·à aprovação ou não do Congresso Nacional? 

O SR. ALOYSJO CHAVES- Mas V. E<• sabe que a 
aprovaçãQ é do decreto-lei. O decreto-lei estã -sqjeito à 
aprovação, à ratificação do_ Congresso. Se entendi beni a
colocação de V. Ex•, o decreto-lei baixado está sujeito à 
aprovação do Congresso Nacional. Esie àecreto-leT, uma 
lei em sentido amplo, suspende aquela vigência durante 
um prazo perfeitamente delimitado, perfeitamente certo, 
definido. Se entendi a colocação de V. Ex•, a pergunta 
era esta. Respondo a V. Ex• que não vejo, repito, nenhu
ma inconstitucionalidade ou injuridicidade nesta colo
cação. MaS isto é uma matéria noVa que poâereri'los de.. 
sénvolver er.1 outra oportunidade e que não tem nenhu
ma vinculação direta coffi o fato a que me refirO da tribu
na desta Casa. Se V. Ex• quiser estender o eXame dessa 
matéria de uma forma mais ampla, aCharia muito perti
nente que, nós pudessemos fai:ê-(o. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero encerrar essas 
palavras para declarar que o empenho do meu partido, o 
empenho do PDS, o empenho do GGverno do eminente 
Presidente João Figueiredo é de envidar todos Os es
forços no sentido do aprimoramento do nosso- regime, 
para a restauração da democracia plena no Brasil. Esta
mos engajados nisso hã 5 anos, ç o_PDS tem sido o parti
do político que deu respaldo a todas as grandes reformas 
encetadas pelo Governo, para a sociedade brasileira en
contrar os caminhos definítiVOs de- uma sociedade aber
ta, livre e pluralista. A contribuição do nosso Partido a 
essa obra política ficará definitivamente registrada na 
história". Muitas vezes tem sido apoucada, muitas vezes 
tem sido desdenhada, muitas vezes tem sido ignorada ou 
esquecida, dando-se ao Partido,_ao PDS,- apenas uma 
função secundária de homologar e de aprovar as propo
sições-oriundas do Poder Executivo, mas a suã-partici
pação, quem conhece a história da tramitação de vários 
projetas de lei sabe que sua participação tem sido valiosa 
e importante no sentido de ampliar, de reformar, de 
abrandar, de corrigir Vãrios- diPioma:s- feials da mais alta 
importância para este Pa:tS, que tnllnitãrairi pelo Con
gresso Nacional. 

Esta é uma contribuição histórica, e esse papel o noSso 
Partido continuará a desenPeiihar, servindo de firme res
paldo político no Congresso, ã g'rállde obra admínistiati
va e política do eminente Presidente João FiguCiredo. 
(Muito bemt Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Srs. Senado· 
res, Sr. senador Aloysio ChaVes,- des_ejo expressar de uÕt 
modo particular a V. Ex•, a elegância, o esPírito demo
crático, o fair play com que se houve em todo o espetácu
lo que viveu o- Congresso Nacional, um es])etãculo de 
grandeza, de afirmação. V. Ex•, o Líder no Senado, no 
dia seguinte, num programa- de televisão, reãfirmoU, 
como um perfeito cavalheiro, como homem de formação 
cívica, retratando o que tinha se passado no Congresso, 
dentro de uma fidelidade absoluta e de um comporta
mento ético irreParável. Neste instante, quero que fique 
registrado nos Anais o comportamento de um homem, 
de um homem público, de um democrata que tem a cons
ciência daquilo que está construindo. 
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A Democracia é isto. A Democracia é o diálogo, a De
mocracia é_-~ troCa de idé1as, a Democracia_ não é a impo
sição de coisa alguma, a Democracia é a aceitação da de
cisão que se fala em nome da lei. 

Então, Sr. Senador, meu eminente Líder Aloysio Cha
ves, publicamente quero deixar aqui esse testemunho e 
sobretudo ser um signatário de tudo aquilo que foi retra
tado aqui sobre o episódio, do aconteciniento da vida 
parlamentar do Senado, que V. Ex•, também com 
isençãO, fez com Que ficasse nos Anais de nossa Casa, 
para não pairar dúvidas no noticiário da imprensã do 
nosso País. 

Aos eminentes companheiros que ontem aqui tiVeram 
palavras de ajuda ao Presidente, que apenas foi o mani
festante de cada um que aqui estã sentado, de cada um 
que representa o pensanlentõ- do Senado e do País, eu 
quero testemunhar e_sta palavra, e quero dizer do confor
to e- do orgulho que sinto desta cadeira, pelas mensagens 
que chegam do País i~teiro, de todãs as categorias so
Ciais, de estudantes, de sindicatos, de trabalhadores ru
rais; de pfÓfessores universitários. Ninguém incrimina 
ninguém, mas todos dizem que este Poder está viVo, que 
eSte Poder estã manifesto, e todos têm testemunho. E 
Càinó se-não bastassem as manifestações de todo o Pais, 

- há ãs manifestações mais ruidosas dos que representam 
- os altos tribunais desta capital, que é o pensamento, é a 

elite toda da sociedade que nós desejamos que nos ajude 
a construir a nossa democracia. 

e_ isso, Srs. Senadores, que nós queríamos dizer neSta 
hora. Não queremos luta alguma, não queremos desa
vença alguma~ Somos os construtores de uma grande 
obra: a redemocratização do País, que, serenãÕtente, dig
namente, com a convocação de todos, com a partici
pação de todos, haveremos de levar a bom termo. (Mui
to bemt Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Conced_o_ a 
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para 
uma breve comunicação. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O Jornal do Brasil de hoje traz notícias tristes da nii
nha cidade nata!, Sousa, no Estado da Paraíba. Diz o 
Jornal do Brasil que a cidade foi invadida, ontem, por 
"500 flagelados que cercaram a casa do prefeito e depois 
invadirãm o posto do INAN, à cata de alimentos. O 
c:omportanlento do prefeito foi exemplar; concordou em 
qUi se abrisse o INAN, fez a distribuição de alimentoS, 
iinpediu qualquer excesso-de parte da polícia, ampa"rou, 
protegeu a multidão ~e maltrapilhos, de flagelados, de 
homens~ mulheres e crianças martirizados pela fome e 
tangidos pelo desespero. Diz o jornal, em longa matéria, 
que em dado momento o Prefeito tentou dialogcir com os 
flagelados, e perguntou quem era o líder do grupo. Res
ponderam: ~'Doutor, o Uder é a fome". 

Isso mostra, Sr. Presidente, o carâter desordenado, o 
caràter instiniivo daquele movimento. Afinal, depois de 
-serenados os ânimos, depois de saciada a fome, depois de 
ter retornado a cidade à tranqUilidade, pôde o prefeito 

-dizer: "Por hoje, conch.iímos alguma coisa. O que serâ de 
amanhã"? Pois bem, o amanhã é hoje, e hoje--a Situação 
piorou. Se ontem eram 500, hoje, são I .000 ou 1.500, 
agora praticamente ·apenas mulheres e crianças, como se 
houvesse uma demonstração da índole por assi~ dizer 

- paCITista do- saque, se é Que isso pode existir. · 
Comuniquei-me, há pouco, com órgãos competentes, 

· Cõm o Ministério do Interior, cõm a SUDENE; e pedi 
providências urgentes e imediatas. 

Tive uma fesposta sOlícita, neste momento, para iâ jâ 
se deslocam grupos de assistência e hã uma vigilância 
permanente para que nada falte, bem como excessos não 
sejam cometidos. 
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So_usa é uma cidade com noventa mil habitantes, e 
apenas seis mil se encontram alistados nas frentes de ser
viços, ganhando a miséria de quinze mil cruzeiros por 
mês. 

Há necessidade imperiosa que se abram novas frentes 
e esse vencimento magro seja de alguma forma, em ai~ 
gum percentual, elevado, para que episódios dessa natu
reza não venham a se repetir. 

Sr. Presidente, em Sousa, no coração do 'semi-ârido, 
no fulcro de todas as dores infringidas pelas intempéries 
climáticas ao homem nordestino, já tivemos toda a sorte 
de demonstrações; CO!JlO se fosse uma prévia de que esses 
fatos poderiam vir a ocorrer. 

Recordo que, em pleno desfile de 7 de Setembro, em 
plena manife~tação cívica do dia 7 de Setembro, perante 
o palanque de autoridades, em meio ao desfile de cole
giais e de soldados uniformizados, um batalhão de flage-
IaQos, com crianças ao colo, com sacos às costas, puxan
do_ o cachorro, infiltrou~se na manifestação cívica e 
acompanhou todo o cortejo, do começo até o fim. Era o 
último e lancinante apelo, o prenúncio de que fatos desa
gradãveis poderiam acontecer, como estão acontecendo. 

Fica, Sr. Presidente, registrado o nosso apelo, o nosso 
cuidado, a nossa preocupação, porque Sousa é uma 
cidade-pólo e tem um efeito-demonstração e uma exem
Plaridade muito grande sobre as cidades circunvizinhas. 

Neste momento todo o sertão _da Paraíba se encontra 
em pânico. Sousa está com as portas do seu comércio fe
chadas, na expectativa ... 

O Sr. Alberto Silva - Dá licença para um aparte, 
ttobre Senador Marcondes Gadelha? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Pois não. 

O Sr.:~lberto Silva- Solidarizo-me com V. Ex• pelo 
discurso que faz nesta tarde. Conheço de perto a cidade 
de V. Ex• Imagino o drama que estâ ocorrendo lã, uma 
cidade de 90 mil habitantes, com apenas 6 mil nas frentes 
de emergência. NeSiã hora", nós, representantes do Nor
deste, independentemente de partido ou de quaisquer 
outras colocações políticas que possam ser feitas, 
devemo-nos unir. Afinal de contas, a calamidade já en
volve mais de lO milhões de pessoas no Nordeste- um 
milhão nas frentes de emergência, e, na retaguarda, 9 a 
1 O milhões, as famílias desses homens que estão nas fren-
tes de emergência e outros que não estão alistados. Esta 
situação estã a exigir quase que uma operação de guerra 
bem comand-ada, bem organizada, com um estado
maior, uma guerra que se trava contra a fome. V. Ex• 
disse muito bem, é uma gUerra que não teffi nenhum che-
fe. Seu chefe é a fome. Há uffi milhão de pessoas nas 
frentes de emergência ganhando u_m .salário pequeno, e, 
uma retaguarda seril alimentação~ Não se ganha uma 
guerra sem se cuidar da retaguarda. Estã na hora de, tal
vez, propormos uma Comissão Mista interpartidâria 
para solicitar do Governo uma operação de guerra mes- -
mo, para abastecimento daquela região, porque lá não 
há mais gêneros alimentlcios. Fazem .is coisas de impro· 
viso, vai muita gente -para· lã, agora, para socorrer os 
nordestinos. V. Ex• disse muitO bem; boje é o dia. E ama
nhã?! Então, deve-se.estocar gêneros no Nordeste, por
que não se sabe o que acontecerã daqui para a frente. 
Solidarizo-me, portanto, com V. Ex• e me coloco à dis
posição para outras medidas que o Congresso puder fa-
zer em favor daquela sofrida gente do Nordeste. 

O SR. MARCONDES GADELHA.,...... Nobre Senador 
Alberto Silva, agradeço a V. Ex• o aparte importante. 

Em si, o fato trago ao conhecimento da Casa não é no
vo, ma~_ prova çqui_g_d_o _importante: a estabilidade man· 
tida petãs frenJe~_ de serViço é precária, é bastante frãgil, 
sobretudo com a tendência de agravamento _de todas 
aquelas condições h_ostis que induziram o Governo a 
criar as referidas frentes de serviço·. 
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Obtive também, Sr. Presidente, uma informação cu
riosa - e resta-me constatá-la -, o movimento de opi
nião-pública gerado no País recentemente em torno do 
carregamento de gêneros de primeira necessidade, via
LBA, para o Nordeste, exacerbou essas expectativas, fez 
com que o povo pensasse que esses gêneros iain Chegar 
de imediato. Como não chegaram, o povo se exasperou, 
na suposição de que estava sendo ludibriado ou -que,-de 
alguma forma, esses gêneros estariam sendo âês"viados 
ou não estavam chegando, por alguma razão, ao seu des
tino. Os ânimos se exacerbaram e saques, particularmen
te a armazéns do Go_verno, a armazêns da CIBRAZ~M, 
a armazéns do INAN, se' verificaram, caril o prOpóSito 
de checar, definitivamente, se eX:isllain--ou não gêneros 
estoca:dos, corno muito bem mencionou o Senador Al
berto Silva. Esses gêneros devem ser remetidos para o 
Nordeste com a maior brevidade. A população deve ser 
esclarecida quanto aos limites, quanto ao teta, quanto ao 
montante, quanto aos volumes, quanto à quantidade, 
quanto à capacidade, afinal, de saciamento dessa_ fome 
crónica terrível, que dilacera a nossa gente. 

Sr. Presidente, agradecendo a tolerância d~ V, Ex•, rei
tero o meu apelo às autoridades, para que observem o 
que se passa, neste momento, no sertão da_ Paraíba, par
ticularmente na minha cidade_ de Sousa., um exemplo 
perfeito, um modelo pronto e acabado de todo o quadro 
de flagelos impostos pela seca ao semi-ãrido. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -_Concedo a 
palavra ao nobre Senad_or José Fragelli. 

O SR. JOSE FRAGELL! PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM_M<!f~_OS SRS. SENADORE& 
Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gaivão Mo

desto --Odacir Soares- Gabriel Hermes- Alexa_ndre 
Costa-- João Castelo --Alberto Silva- João Lobo
Martins Filho- Marco Maciel- João Lúcio -_Passos 
Pôrto -José Ignácio -Severo Gomes- Lázaro Bar
boza' --José Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (Martins fj_lho)- S~bre a Me
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário: 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 785, DE 1983 

Nos termos do_ disposto no art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n"' 16/82, feita a reconstituição do processo, se ne
cessário. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1983.--:- José lfrª~ 
gelli. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requeri
mento será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do Regimento. 

Sobre a Mesa, projeto que serã lido pelo Sr. ("'
Secretário. 

S lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 108, DE 1983 

Susta, nos termos do art. 32 da Constituição Fe
deral, os processos em curso no Supremo Tribunal 
Federal, contra o Senador Fábio Lucena. 

Da Comlssao Diretora do Senq,{ip F.ederal 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) O projeto lido 
serã publicado e remetido à Comissão d.e Constituição e 
Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Devendo 
Realizar-se, no período de 2 a 12 de outubro de 1983, em 
Seul, a 70• Conferência Internacional, a Presídênda de
signa, por indicação do Presidente do Grupo Brasileiro 
da- Uniâo Iriterparlanleritar, oS nobres Senadores Hum
berto Lucena e Murilo Badaró para comporem a Dele
gação àquele conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã finda a 
Hora _dQ Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Volação, em turno tini~. -do Projeto de Lei da 
Câmara n9 79, de 1981 (n"' 3.247/80, ria Casa de ori
gem), que diSpões sobre a obrigatoriedade de apli
cação em projetas específicos dos créditos e finan
ciamentos de organis~os governamentais e daque
les provenientes de inceritívos fiscais, tendo 

PARECERES, sob n"'s 585 a 587, de 1983, dãs 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda que 

apresenta de n"' I-CE; e 

- de Finanças, contrário, com voto vencido do 
Senador José Fragelli e voto vencido, em separado, 
do Senador Pedro Simon. 

Sobre a mesa requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. J9-Secretário. - -

É lido e aprovadQ o s_eguinte 

REQUERIMENTO N• 786, DE 1983 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara_do n9 79/81, cons
tante do item n"' I da Pauta _a fim de ser feita na sessão de 
27-9-8'3:: 

_Sala das sessões, 23 de setembro de 1983. - Hélio 
Cueiros. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo 
com a deliberação do Plenário, a matériã sái da Ordem 
do Dia para a ela retornar na data fixada. 

ó SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2! 

Votação~ em~ turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 51, de 1983 (ri"' 88779, na Casa de ori
gem), que revigora, com nova redação, o art. 278 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

. Decreto-lei n"' 5.452, de 1"' de maio de 1943, dispon
d_o sobre a jornada de trabalho dos estivadores, ten-
do _ 

PARECER FAVORÁVEL, sobn' 552, de 1983, 
da Comissão 

- de Legislação Social. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pernaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

à Cânlara dos Deputatados. 

f: o seguinte o projeto rejeitado 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~> St, de 1983 

(N"' 88/79, na Casa de Origem) 

Revigora, com nova redação, o art. 278 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~ 

_lei nço 5.452, de ]9 de maio de J943, dispondo sobre a 
jofD8da- de trabi1ho dos estivadores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }<;> Fica revigorado, com a redação que segue, o 
art. 278 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Deéreto_-lei n"' 5.452, de }9 de maio de 1943: 

.. Art. _278, Q hor.ário <le trabalhp, na estiva, se-
rã fixado pela respectiva Administração do Porto, 
sendo que a duração normal do trabalho não C]Çce-

derã de oito horas diárias, divididas em dois turnos 
de quatro horas, separados por intervalo de uma a 
uma hora e meia, para refeição e repouso; 

§ }9 A _entidade estivadora poderá prorrogar 
por duas horas as jornadas de trabalho, assegurado 
um descanso obrigatório de vinte minutos entre a 

_jornada normal e a prorrogação, remunerado o tra
balho de prorrogação pelas taxas ou salários cons-
tantes das tabelas aprovadas, com um acréscimo de 
20% (vinte por cento) para cada hora suplementar, 
computado também o tempo de descanso previsto 
neste parâgrafo. 

§ 2"' Para ultimar o serviço da estiva dos gran
des paquetes ou dos navios que estejam na iminên
cia de perder a maré, ou para não interromper o tra
balho nos navios frigõríncos, a entidade estivadora 
poderá executar o serviço de estiva durante as horas 
destinadas às refeições dos operários, pagand<rlhes, 
porém, como suplemento de remuneração, 100% 

'(cem-por cento) de acréscimo sobre o valor normal 
de cada hora, ou fração de trabalho." 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
- - cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Irem 3: 

-·VOtaç.ãá,' enl turno -Ünico, do ProjCto de Lei d-a 
Câmar? n"' ISO, de 1982 (n"' 3.826/80, na Casa de 
origen{), que dâ nova redação ao art. 461 da Conso
lid:Íção _das_· Leis do Tcabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n9 627, de 1983, da Comissão 
-de Legislação Social, favorável, com voto ven

cido, em separado, do Senador Gabriel Hermes. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita ~omuni

cação_ à Câmara dos D_eputados. 

~ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 JSO, de 1982 

(N9 3.826/80, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 461 da Consolidaçilo das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n"' 5.452, 
de J<;> de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' O art. 461 da Consolidação das Leis d_o Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo tra
balho de igual valor, prestado ao mesmo emprega
dor, corresponderã igual salário, sem distinção de 
sexo, nacionalidade ou idade." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4: 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Decreto 
Legislativo Jl9 36, dt: 1981 (n\' 99/81, na Câmara d_os 
Deputados), que homologa o ato do Conselho Mo
netário Nacional que autorizou emissões adicioriãiS 
de papel-moeda em 1980, até o limite de Cr$ 
70.000.000.000,00 1se"terlta bilhões de cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor, tendo 

PARECERES, sob--nos 322 a 326, de 1983, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça- 19 pronunciamenw 
to~ _f.av.orâvel,- com voto- v-encidO- do Senador o·resteS 
Quércia; 29 pronunciãmento: ratificando seu parecer 
anterior; 

- de Economia, favorável; e 
- de Finanças- J9 pronunciamento: solicitãndo 

o reexame da Comissão de Constituição e Justiça; 29 
pronunciamento: favorável. 

Em votação. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para encaminhar a vo
tação.) Sr. Presidente. apenas para mais unia vez me tna~ 
nifestar contrário a esse pro}eto de deCreto legislativo, 
que já tive oportunidade de dizer que o Senado da Re
pública deveria rejeitar esse decreto; 

Era a reafirmação que queria fazer neste instante. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
como se acham. (Pausa,) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão di iedaÇão. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 36, DE !981 

(N9 99/81, na Câmara dos Deputados) 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autoriza emissões adicionais de papelwmoeda em 
1980. até- o limite de Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta 
bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em vi
gor. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica homologado o ato do Conselho Mone

tário Nacional que autorizOu emissões adicionais de 
papel-moeda no exercício de 1980, até o limite de Cr$ 
7o.ooo:ooo.ooo,oo (setenta bilhões--de cruzeiros), na for
ma do que dispõe o inciso r âO art. 49 da Lei n~> 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e em atendimento a solicitação 
e razões constantes da Mensagem n~> 671, de 30 de de--
zembro de 1980, do Poder Executivo. --

Art. 29 Este Decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5: 

Votação, em turno único (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nOs termos do art 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Seriado n~' 
158. de 1982- Complementar, de autoria do Sena
dor Itamar Franco, que veda a instituição ou majo-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ração do tributo por decreto-lei, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n9 688. de 1983, da Comissão 
- de Constituitão e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
J9-Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 787, DE 1983 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
-- art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 

votação do Projeto de Lei do Senado n~' 158/82. constan
te do item no? 5 da Pauta a fim de ser feita na sessão de 27-
9-83. 

S:ila das Sessões, 23 de setembro de 1983, - Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovado o 
requerimento, a matéria voltará ã Ordem do :Õia na data 
prefixada. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6: 

Votação, em turno único. do Requerimento n9 
781, de 1983. de autoria do Senador Virgílio Távo
ra, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Requerimento Interno, urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara nl' 54, de 1983 (n9 881(79, na Casa de 
Origem), que regula o exercício da profissão de Téc
nico em Planejamento Turístico, e determina outras 
providências. 

Em votação o requerimento. 
Os.Srs. Senadores que o aprovam queira.ID permanecer 

sentados~ _(Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Or~ 

dem do Dia da 4• sessão ordinâria subseqUente, nos ter~ 
mos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7: 

VotaÇ'ào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n<:> 203, de 1982, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, revogando dispositivos da Lei no? 7.016, 
de 23 de agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão 
para cargos :integrantes do Plano de Classificação ins
tituído pela Lei n<:> 5.645, de 1970, tendo 

PARECERES, sob n<:>s 689 a 691, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicidade, e. no mérito, favorável. 

-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. ·(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

É o_seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 203, DE 1982 

Revogll dispositivo da Lei n~>1.016, de 23 de agosto 
de 1982, que- '"dispõe sobre a reversão para cargos in
tegrantes do Plano de Classificação instituído pela 
Lei n9 5.645, de 1970". 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. I~' São revogados os§§ 19 e 2~> do art. 19 da Lei 

n9 7.016, de 23 de agosto de 1982. 
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Art. 2~> Esta lei entrará em vogar na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do 
Requerimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n<:> 280, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran
co, determinando que a Ordem dos Advogados do 
Brasil opine sobre a escolha de Magistrados que de
vam integrar tribunais com jurisdição em todo o terri
tório nacional, tendo 

PARECER, sob nQ 634, de 1983, da Comissão 
-de Constituitão e Justiça, pela inconstitucio

nalidade, com voto vencido do Senador José Ignã
-- cio. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. JI'
Secretário~ 

REQUERIMENTO No 788, DE 1983 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 3l0 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votaç~o do Projeto _de Lei do Senado no? 280/80, ~onstan
te do -iteffi rif-8 da pauia, a fim de ser feita ná seSsãO de 27 
de setembro-de 1983. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1983. - Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo 
com a manifestação favOrável do Plenário, a matéria voiM 
tará à Ordem do Dia no próximo dia 27. 

O SR. PRESIDENTE i Nilo Coelho)- Item 9: 

Discussão, em turno único, da Redaç~o Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nl' 808. de 1983). do Projeto de Resolução n~' 98, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado de PerM 
nambuco a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, du
zentos e seis mil. setecentos e vinte cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como definiti

vamente aprovada. nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno. 

A matéria vai à promulgação. 
~ a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 98, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos 
do art. 42, inciso N, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e 
seis mil, setecentos e vinte cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~' Ê o Governo do Estado de Pernambuco, nos 

termos do art. 29 da Resolução no? 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 84.206.720,00 (oitenta e 
quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vinte 
cruzeiros), correspondentes a 50.029,54 ORTN, conside-
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rado ovalar nominal da ORTN deCr$1.683,14 (um mil, 
seiscentos e oitenta e três cruzeifos e quatorze-centavõs), 
vigente em abril/82, junto à Caixa Económica Federal,_ 
mediante a utilização de rec_ursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento SoCial __ FAS, destinada à implan
tação· do Programa de Promoção e Desenvolvimento do 
Artesanato, naquele Estado, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central_do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer 
n<;> 810, de 1983), do Projeto de Resolução nl' 100, de 
1983, que autOriza O "Governo do Estado da Bahi_a_ a 
contratar empréstimo externo no valor de- DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), des~ 
tinado a programas de saneamento e irrigação na~ 
quele Estado. 

Em discussão a redação final. 
Tem a palavra o nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO Do· 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em 
discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti~la, declaro~a 
encerrada. 

Encerrada a discU$.são, a redação é dada como aprova~ 
da nos termos do art. 359 do Regimento Interno-. 

A matéria vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada. 

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 100, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza o Góvemo dó Estado da Bahia a contra· 
tar empréstimo externo no valor de DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), des
tinado a programas de saneamento e irrigação naque
le Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É o Governo do Estado da Bahia autorizado 
a realizar, com a garantia da União, uma operaÇão de 
empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto ao Kreditanstalt far Wiede
raufbau- 'KFW- Instituto de Crédito para a Recons~ 
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trução da República Federal da Alemanha, sob a orien~ 
· tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 

Brasil, a ser utilizado nos programas de Saneamento Bá
sico e Irrigação da sub-região de Santa Maria da Vitória, 
naquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termoS aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inc:lusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi~ 
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen~ 
trai do Brasil, nos termos do item II do art. }9 do Decre
to n~>_74._157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Estadual n"' 4.013, de 19 de março de 
1982, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publlcação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 11: 

Discussão, em primeiro turno_ (apreciação preli
minar da constitucionaJidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n"' 21, de 1983, de autoria do Senador Henri
que Santillo, que dispõe sobre a redução do preço 
do álcool para venda a proprietãrios de veiculas de 
aluguel empregados no transport~ individual de 
passageiros, mediante subsídio, nas condições que 
especifica, tendo 

PARECER, sob n'l 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio~ 

nalidade. 
(Dependendo da votação do. Requerimento n"' 

-775, de i983, de autoria do Senador Humberto Lu
cena, de adiamento da discussão para a sessão de 7 
d6 outubro do corrente ãno.) 

Em votação o Requerimento n'i' 775/83, de que depen
de a matéria. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria sai da Ordem do 

Dia para ela retornar na sessão de 7 de outubro vindou-. 
r o. 

. -O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, voltamos à lista dos 
oradores inscritos. 

-- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto~ 
por cessão do Senador José Lins. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Trago1 para apreciação da Casa, uma denúncia que, 
na verdade, merece, acima de tudo, de todos nós, uma 
atenção especial, principalmente no momento em que o 
Nordeste atravessa uma crise das mais agudas, no mo~ 
menta que o Nordeste enfrenta a crise das estiagens, e o 
Governo toma a decisão de prorrogar os débitos dos 
agricultores do Nordeste, ou seja os débitos do custeio 
agrícola. 

E eis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que recebo uma 
correspondência de uma Prefeitura do Estado do Rio 
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Grande do Norte, a correspondência do Prefeito Fran
cisco Germano Filho, da cid_ade de Rodolfo Fernandes, 
que faz um apelo a este Senador para que traga ao co~ 
nhecimento do Senado as dificuldades para que o ho~ 
mem do campo possa fazer a prorrogação do seu débito 
do custefcf-agrícola no Nordeste. A documentação, Sr. 
Presidente, exigida pelo Banco do Brasil, não tem o me
nor sentido. Documentação esta que, se o agricultor ti
ver, de fato, ele não precisará jamais pedir prorrogação 
de _débitos. 

Na hora em que o agricultor do Nordeste,_ que atraves~ 
sa cinco anos de seca, tiver condições de apfesentar ao 
Banco do 13:rasil todas as certidões requeridas pelo Banco 
do Brasil para prorrogação do seu custeio agrícola, este 
agricultor, evidentemente, não estará necessitando desta 
prorrogação, ele estará sim em condições de pagar. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um aparte, Sena
dor Carlos Alberto? 

O SR. CARLOS ALBERTO- Permito a V. Ex•, Se
nador João Lobo. f: um prazer muito grande tê--lo, neste 
momento, participando do meu discúrso. 

O Sr. João Lobo- Senador, eu fico muito feliz em 
participar do discurso de V. Ex• porque, por coincidên~ 
cia, era exatamente a matéria para a qual eu havia me 
inscrito. V. Ex• .enfoca muito bem o problema. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Quer dizer que o a_s
sunto que V. Ex• iria tratar é exatamente este? 

O Sr. João Lobo- Exatamente. Por coincidência, V. 
Ex~ enfoc-ou a dificuldade que estão encontrando os 
Pobres lavradores do semi-árido nordestino para fazer as 
suas composições. Tenho em mãos, Senador Cirlos Al
berto, um documento fornecido pela gerência da agência 
do Banco do Brasil da cidade de Floríano, em que p·ode-
mos examinar o enfoque feito, não pela gerência mas, 
pelas instruções que a gerência transcreveu para fornecer 
aos lavradores que procuram a agência para fazer as suas 
composições, onde se lê;. "Documentação Exigível nas 
ComposiçõesjConfissãojAssunção de Dívidas''. até o 
prazo limite de 31 de outubro de 1983. E aqui estão rela
cionadas 12 certidões; Para os créditos rurais pignoratí
cios, para os créditos rurais hipotecãrios, e dispensadas 
as exigências para as notas de crédito rural, que são da~ 

- queles pequenos insigníficantes lavradores que plantam 
com carta de anuência dos proprietários. São doze certi
dões. 

O SR; CARLOS ALBERTO --Do custeio agrícola? 

O Sr. João Lobo_- Para a c_omposição, ou seja, para 
que haja a prorrogação dos dêbítos do custeio agrícola 
dos pequenos propriefários rurais. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Senador, é sobre isto 
que eu estava falando. O proprietário que tiver toda essa
documentação, e se estiver requerendo prorrogação, é 
porque está em c-ondições de liquidar os seus débitos 
bancárioS. 

O Sr. João Lobo- Evidente. Veja V. Ex', são tãO ab
surdas as exigênciaS, ·que eu gostaria só de ler algumas: 
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DOCUMENTAÇÃO EXIG!VEL NAS COMPOSI(ÕES/CONFISSÃO/ASSUNÇÃO OE O!VIDAS-

5. BRASIL ATÉ 31-1~83 

I. Tít~lo.de prol?_ri~~~--do imóvel devidamente .reg. no_Regi?ÚO de 
lmovets ...•. -~-~···· ............ ,T; .-. ~ • • _ •• :. •-~-- ••• ~:~...,;,;-._..,......~-, 

2. Certidão do Registro de I móveis da COmãfCa- onde se Iocaiiza o 
imóvel a ser hipotecado, ref. à cadeia dominial, abra-ngendo o 
período de 15 anos ......•.•.• ~------· .•••• ~· ·" ..•••• ~ ..•. -··· 

3. Certidão da inexistência; sobie os imóveis, d~ ô~us ~eais, I~g~is ~~
convencionais que possam afetar a poSse e domíniO • -. . . • . • . • -

4. Contrato di locaÇão efou carta de ãnuência do proprietário, se 
este não for o proponente ... ·~··· .. ·'"'·"·"'·"~-,;~~~ 

s. certidão negatiVa de títUlos protestados' nos últimos 5- a~os e-de_ 
ações cíveis, criminaiS-e trabalhistas ....•. ~-. _ •.•• =.---.----~-~·~' 

6. Certidão negativa de protesto contra a alienação de bens, no 
periodo de 10 {dez) anos ............... ,,-=·-··--=-~-·-'-"'-"·-··~ 

7. Certidão de quitação de impostos est_aduais e municipais 
porventura incidentes sobre a empresa (pessoa fisíca ou jurídica) 
ou sua atividade industrial ,.o,-,-......... ~~-~--.--; ••• -.._._, 4 _ • .._ __ _ 

8. Certidão negativa. de ações de 4istr!bu-ição obrigatôria às Varas 
Cíveis, de Família, do Registro Público, de Acidentes de Trabalho 
e de Órfãos e Sucessões.:. de fafência~ dolo~as ou culposas de distri
buição obrígatóría às Varas _Criminais; de _títul_os- e documentos 
destinados a registro (vide obs: n9 7) .....•..••..• ·-· -~. --~-

9. Certidão negativa de ações cíveis, fiscais e criminais de di;tribuição 
obrigatória à Justiça Federal, e de ações cíveis e fiscais-"estaduafs e 
municipais (vide- Obs; n~' 7) .--: . . _ .•. : •. . ..,,.-._ ..... -.: ..-. .':-.-~~ •.• • 

10. Certidão negativa dé int~rdíÇÕes civis~ j'i_s_c_ais e Coffierêíàis 
(falências e concordatas) e pe~ais ........•... "' .•. " .•.....•. 

11. Certidão Negativa de Débito (CND), do lAPAS (vide_obs.: n~' 1) 

12. Certidão da inexistêõ.cía dé contratos com terceiros, de compra e 
venda de produtos nativos oferecidos em garantia 
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Acho que não faltou nem da polícia, atê-das vara~ cri~ 
minais tem aquí: certidão negativa de ações criminais. V. 
Ex• vê, isso é um absurdo. e oportuno o discurso de v. 
Ex' e, tenho certeza, com o entusiasmo de sua palavra, 
com a ênfase que V. Ex.' sabe imprimir aos assuntos que 
trata, V. Ex• vai conseguir comover, não sei se·o Presi~ 
dente do Banco Central ou se o Presidente do Banco do 
Brasil. T~nho a impressão de que isso é responsabilidade 
do Banco Central,, e não do Banco do Brasil, porque este 
é apenas executor da polítíca financeira do Governo. 
Não interrompo maís o discurso de V. Ex•, apenas me 
solidarizo com o seu pronunciã.mentõ, díieiii:io que -sou 
contra o absurdo que se pratíca, mais uma vez, contra o_ 
pequeno proprietário do serni~árido--do Nordeste,_ 

está mutilando e depredando os cidadãos, promovendo 
o êxodo rural e a prostituição nos grandes centros, por
_que estão sendo obrigados a abandonar o campo em 
busca da cidade. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço a partici
pação de V. Ex• insiro o seu aParte neste discurso em que 
relato para o Senado Federal, para os Srs. Senadores, 
quanto é e como vai ser dificH a situaÇão do homem do 
Nordeste, que passa por essa crise que a Rede Globo de 
televisão mostrou para o Brasil inteiro, --as Clificulda~ 
des do homem do campo. 

O Brasil inteiro assistiu, domingo passado, através 
desta rede de emissora do País, pela televisão, o estado 
de emergência que passam os Estados nordestinÕs, Srs. 
Senadores, o nosso homem do campo está algemado 
com a seca que está matando, que está maltratando, que 

E veja, Sr. Presi~~nte, a documentação, na h_ora em 
- que o homem do câmpa busca o Órgão, o Banco doBra~ 

sil, para renegociação da sua dívida. ·ora, o Brasil está 
renegociando a_ sua dívida, é evídente que encontrando 
mil dificuldades, mas não poqe o Panca Central, por 
_canta das dificuldades que está enfrentando para renego
ciar a sua dívida, a_ dívíd_a brasileira, criar dificuldade 
pâra o nos~ a~ri_cultc;tr, o nosst? ~ornem do campo. 

-- O" Sr. Jóilô- _Lobó--...:-permite V. b:• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Pois não. 

O Sr. JOão Lobo - Eminente Senador, apenas para 
_advertir V. Ex• da premência com que·a coisa tem que 

ser feita. O prazo já está estabelecido, o prazo máximo, 
para que os pequenos lavradores possam fazer a as
sunção dos seus débitos, é apenas 31~10-83. , 

O SR.- CARLOS ALBERTO - Exatamente. 
Então, Sr. Presidente, aqui cabe um apelo deste Sena~ 

dor, e o Senado_! João Lobo,_que, com precisão, também 
_ trouxe e tinha a intenção de fazer esta mesma recla

mação, 3 fntenção do Senador João Lobo era de, tam-
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béin,Ievar a sua-Palavra ao Presidente do Banco Central, 
ao Presidente do BrasiL Mas: eu gostaria, Senador João 
Lobo, era de dirigir, na verdade, o apelo ao Presidente 
do Banco Central, Prof. Affonso Celso Pastore, <:le que 
chegou agora; ele que assumiu agora a Presidência do 
Banco Central do Brasil, e que, venha dar condições 

·-maiores a esta Nação, venha acertar à frente do Banco 
Ceiltral. Então, acredito que o nosso Presidente do Ban· 
co Central, Affonso Celso Pastore, venha atender a este: 
nos~o apelo, Sr_ Presidente, para acabar com tantas exi~ 
gênCias. O homem, para ter ·ª sua dívida prorrogada, 

_precisa de tantas certidÕes, Sr. Presidente? É inadmissí~ 
vel. E é o apelo que faço à Presidência do Banco Central, 
para que revej~~e.reflilª Sobre o assunto. O QJle não pode 
ê g __ ci4-adãÕ, pãl-a t-er ·a sua divida prorrogada, tirar certi-

--dão, ora, certidão negativa de que o homem não está de
vendo, Sr. Presidente, é uma incoerência. Não se pode 
!l-dmitir_ que o_ cidadão que tirar uma certidão negativa de 
que não está devendo, tenha que tirar certidão em todos 
-os cartórios_ cíveis do Estado. Tem tanta certidão, Sr. 
Presidente, que sinceramente, quando o Prefeito de Ro
dolfo Fernandes, Francisco Germano Filho, mandou a 
cópia di~tas exigêl).cias p~d~ndo que eu fizess~ o apelo, eu 
córp._eCe( a achar graça_. Juro que achei graça. 

O Sr. João Lobo - Mas são hilariantes, realmente. 

0- SR. CARLOS ALB~~TO.- É. Eu achei graça. 
- -

O Sr. João Lobo - V. Ex' vê aqui. 

O SR. CARLOS ALBERTO - E digo, Sr. Presidente, 
que,_ na hora e_!Il que peguei esse documento, que faz com 
que ~. ~gricult.o: _tenha _que ateJ!der_: a essas exigências 
pái'a prorrogação de seUs débitOs, eu, comigo mesmo, 
disse: sinceramente, está muito engraçado este Banco do 
Brasil ou o :Banco Central, e começei a rir, nobre-Sena
dor João Lobo; porque õ cidadão que tiver todos esses 

- recibos aqui- -e poUcos cidadãos desta Nação têm, não 
só agricultores, não! Poucos cidadãos têm esses doeu-
mentes,- ... 

O -Sr. ioi~ Lobo -V. Ex• Permite. que ~u l~ia a 12• 
certíd~o,ex.igida para assunção dos_~éb~tos des~~s peque
fiOs PrOprietários-rurais ou.lavradõreS até? (Assentimen
to dO orador.) Aqui está: 

•'12/ Certid-ão: 
C~rtidão da inexistência de contratos com tercei

ros, de compra e venda de produtos nativos, ofereci
dos em garantia ... " 

Não sei nem como se pode conseguír isso. 

O Sr. Hélio Gueiros - Isso é coisa do Odorico Para
guaçu ... 

O SR. CARLOS ALBERTO - Senador, e eu acho 
que isso está mudando de Estado para Estado, porque V. 
Ex• está diZendo que tem doze exigências, jã na minha só 
tem dez. Então acho que o melhor que se faz é pegares
sas exigências que vou transcreVer, com a anuência de V. 
Ex•, Sr .--PreSidente, nos Anais do. Senado Federal, pedin
do também que se jUnte ãs do Senador João Lobo, pois 
pode ser que aqui, comigo, deixe de constar alguma exi
gência que conste ali, ou vice-versa ... 

O Sr. João Lobo- Com todo o prazer cederei e esta é 
fornecida pela agência do Banca do Brasil; é o papel pró
prio do banco. 

_ Q_ SR. CARLOS ALBERTO - ... fazer com que seja 
transcrito nos Aniis, e fique patenteado, Sr. Presidente, 
que desta forma o Brasil não vai resolver o seu proble
ma. Num momento como este, em que o Nordeste atra

-vessa uma crise tão difícil, nito se poderá resolver o 
problema do Nordeste. 
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E falo assim, porque tenho autoridade, também, 
quando faço este meu prOteSto, Sr. Presidente, pois não 
tenho fazenda, não sou proprietário, não tenho pai fa
zendeiro, ninguéni na rriinha famOiã é "fazendeiro, il.ão te
nho terras. Portanto não estou legislando em causa pró
pria, -não estou pedindo nada, estou, sim, advogando a 
causa dos nossos homens do campo, que estão pagando 
muito alto. 

O Sr. Alberto Silva --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO- Com prazer, Senador. 

O Sr. Alberto Silva --Acho que todos nós, -aqU:í, te
mos que nos solidarizar corn o discurso que V. Ex• faz, 
nesta tarde, a esse respeito. E eu realmente, queria acres-
centar que não são aperiãS doze não, -vai a muito mais. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Vai a mãiS, Seiui.dOr! 

O Sr. Alberto Silva- Vai a muito mais. 

O SR. CARLOS ALBERTO. - Mais de doze'? 

O Sr. AlbertO Silva- Açl19 que sim, porque é tirado 
de um documento do própriO Banco do Brasil, que tem 
exigências as mais variadas. E s.e V. Ex~ solicit.ar as exi~ 
gências do Banco vai ve.r que são muito maiS os doeu~ 
mentes exigidos. Mas o que queria acrescentar ao discur~ 
so de V. Ex• é que, realmente, como é que pode, no Nor
deste, alguém se atrever mais a plantar ou a desenvolver 
qualquer coisa, além das agruras de S anos de seca? 

O SR. CARLOS ALBERTO - É verdade. 

O Sr. Alberto Silva- Então eu queria colocar mais, 
acrescentando ao magnifico discurso que V~ Ex• faz, nes
ta tarde, defendendo aqueles pobres homens do Nordes~ 
te, solidarizando-me com V. Ex•, dizer mais: e o INCRA 
que, ano a ano, vai aumentando as suas taxas de 
cobrança de improdutividade. E produzir sem chuva? f: 
ínadiniSSíVei.-vamos acrescentar,- tamoern:;-qu-e· es·ses ·ór
gãos parem de aumentar o tributo. Se o fazendeiro, que 
tem os seus assalariados, já não pode se sustentar, de for
ma alguma, porque não chove e não pode plantar, imagi
na se dobra o imposto'? No meu Estado triplicaram os 
tributos cobrados pelo INCRA,e·de uma terra absoluta
mente improdutiva por falta de chuva, por falta d'âgual 

O Sr. João Lobo- Sob a alegação de que são improdu
tivas! 

O Sr. Alberto Silva - Mas improdutiva pelo fato de 
não se poder produzir nada. :b de uma incoerêncía de 
pasmar. Eu queria que V. Ex.• acrescentasse, se _me per
mite, nesse magnífico discUrso que fãi, filcllla esSas Ta
xas do INCRA, também, para que o nobre Genei'al Da
nilo Venturini ma:nde examinar isso. O Nordeste estâ vi-· 
vendo hoje uma c_alamidade, como ml!-ito bem diz V. 
Ex•, e ainda colÕcam outra calamidade em cima. Para
béns a V. Ex• 

O SR. CARLOS ALBERTO - E veja, Senador. AI~ 
berto Silva, V. Ex• que jã governou um Esfado -e um 
Estado que paga, hoje, tambêm, o seu tributo; está tam
bém o povo piauiense sofr(mdo as Calamidades da estia
gem e.da seca- veja V. Ex•, como disse no seu aparte, -
para que plantar? Qual o incentivo que o home·m ·da 
campo recebe para plantar? Primeiro, num clíniil di ta
manha instabilidade, ninguém sabe quando chove nem 
quando não chove, no Nordeste; clima instável; o ho
mem pede dinheiro empr:CSiaâO -para piã.ntar; ete phmta, 
antes ele tem que trabalhar a terra, vem a primeira chu
va, ele vai lã, limpa tudo, piejjitrã.ridõ a Sua terra, piai"iia 
as primefias semi::ntes;· aíTá vem. ·sa1; rriUítõ-Sol; perdeu a 
primeira plantação; lã vem, de novo, a chuva; o homem 
prepara, novamente, a terra, planta; aí lâ vem sol, seca; 

perde novamente; dinheiro emprestado, Sr. Presidente. 
Falo aqui Sr. Presidente, no horário a mim destinado, 
porque me inscrevi para falar; é bem verdade que não 
ocupo a Liderança do Governo. Mas eu não pos_so admi
tir, como V ice-Líder do Governo, nesta Casa. que o Ban
co do Brasil, a política do Banco do Brasil e do Banco 
Central possa ferir tanto, maltratar tanto quem já estâ 
morto. O homem do Nordeste, o agricultor do Nordeste, 
que é um homem forte, estâ resistindo, mãs só Deus sabe 
como, Sr. Presidente! E, como diz o Senador Alberto Sil
va, até quando esse sofrimento'? Até quando? 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui_fica mi
nha palavra, meu apelo ao Banco Central, para que reve
ja esta posição, para que o débitos dos agricultores, que 
lá estão, nesta hora de tamanha dificuldade, nes_ta seca 
que maltrata e que mata, sejam prorrogados esses débi
tos, e não se maltrate o nosso homem; isto aqui leva o 
nosso homem do campo ao menosprezo; o pobre coitado 
que é avisado de que pode fazer o parcelamento da sua 
dívida, e ele. sai de casa feliz da vida, para ii-" ao Banco do 
Brasil, quando chega de lá volta para casa chorando, Sr. 
Presidente; a família esperando, e a mulher pergunta: 
como é, resolveu o problema? Foi.resolvido o s.eu proble
ma? E ele diz que não, porque os documentos são tantos, 
ele não tem como apresentar estes documentos porque, 
também, ele estâ devendo; e se crédito ele nã.o tem, como 
ele prorrogar? 

Da mesma forma, aproveito ai.J.ul, Sr. Presidente, o Se
nador Alberto Silva falou ... 

O Sr. João Lobo - V. Ex• me permite mais um apar
te? 

O SR. CARLOS ALBERTO - ... falou sobre o lN· 
CRA, as taxas cobradas pelo INCRA. 

Poderia sim, nesta hora, e devo fazê-lo, aproveitando 
a- palavra do Senador Alberto Silva, também fazer um 
"apelo ao Ministro Danilo Venturini, para que reveja essa 
situação dos propríetários do Nord"este.-1:. preciso fazer 
uma avaliação neste exato morrfento. 

Acho que o homem do N ardeste deveria, pelo menos, 
nestes anos de seca .. ser anistiado, tão-somente anistiado, 
porque não há outra coisa a faz..er; é fazer com que o pro
prietário do nordeste seja anistiado nesta hora, 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Com muito prazer, 
Senador João Lobo. 

O Sr. João ~obo- Senador Carlos Alberto, eu queria 
apenas expender a minha opinião. Eu vejo a coisa do se
guinte modo: acho que a alta cúpula administratíVa deste 
Pais está lutando desesperadamente-, cOm toda a sua Ca
pacidade, com toda a sua inteligência, para re'fó"rinUJar, 
para renegociar os débitos do Brasil, ou fazer uma ffiora

-tória, etc. Tudo isso está sendo aceito, está s·endo. quase 
que exigido por esses homens, porque a situaçã~ do Bra
sil é uma situação praticamente insolúvel. Mas, veja V. 
Ex•, mllitõ-iriãis grave dO-que a Situação do Brasil, como 
um todo, é a si~uação Qos Javt:ador~s~,dos pequenos pro
i>"rieláfios, dos comerciantes, dos industriais de toda a re
gião nordestina do semi~árido nordestino que, durante 5 
anos, têin diluído e desgastado essa_fraquíssima pou
pança daquela região. Então, seria normal que eles vis
sem,_ que eles aceitassem uma fâcil renegoCiaÇão, mOrã
tó"riã ou não, ou Uma cOnCordata, ou um perdão total 
dos débitos. daquela região. Em vez disso, criam taxas 
verdadeir~mente escorchantes. Porque não acredito., 
pelo menos na minha região, que lavrador nenhum tenha 
mãis dinheiro suficiente para pagar_essa quantidade de 
cerlidões exigidas. Não acredito que naquela região exis
tam lavradores ou pequenos proprietários que possam 
pagar-o INCRA deste ano triplicado, porque taxado 
sobre terras improdutivas, evidentemente. Hã cinco anos 
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que essas terras não produzem nada, e o INCRA usa isso 
para triplicar esta taxa. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex• vai me perdoar, mas não 
posso acreditar no que V. Ex• está dizendo. 

O Sr. JoãQ_LQ.bo- ~que V. Ex~ não esteve presente 
ao magnífico discurso. do Senador CarJ9s Alberto. 
Nobre .Senador José F.ragelli, é uma realidade, estâva
rnos mostrando, e o Senador Carlos Alberto estava ex~ 
pondo ao Brasil inteiro, através do Senado, a quantidade 
de certidões que o Banco do Brasil está exig'indo para fa
zer a assunção dos débitos dos pequenos proprietários, 
dos pequenos lavradores da região nordestina_. Eu trouxe 
uma relação de doze certidões. Doze certidões que estão 
relacionadas no papel próprio do Banco do Brasil. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Vou fazer com que 
toda as ~tidõ~ sejam anexadas ao meu pronunciamen- _ 
lo. 

O Sr. Joio Lobo - Então, tudo isso parece normal 
aos homens da cúpula económica ·deSte País, aos Sr. Del
fim Netto, ao Sr. Ernane Galvêas, a cúpula económica 
deste Pais. Mas não lhes parece indispensável nem neces
sáriO renegociar,- perdoar, protelar esses débitos dos pe
quenos proprietários, dos pequenos lavradores e dos pe· 
quenos comerciantes da região nordestina. E éu quería 
que V. Ex', nesse momento em que discursa com todo 
esse entusiasmo e veemê11ciª que todos nós admiramos,_ 
chamasse a atenção do Governo para esse aspecto. 

_ O Sr. Jo~ Fra~elli - Com o entusiasmo dos seus 36. 
anos de "idade! 

O Sr. João Lobo- Perfeitamente. Com o entusiasmo 
da mocidade, que V, Ex• chamasse a atenção para esse 
aspecto, em vez desse arremedo de composição e de as
sunção de dívida, que o Governo dispensasse e perdoasse 
essas dívidas. Elas nunca mais poderão· s-er pagas, vão 
apenas infernar a vida daqueies pequenos prõprietários 
do semi-ãrido nordestino. Agradeço a atenção de V. Ex• 

O _SR_. CARLOS ALBERTO -AgradeÇo, mais uma 
vez a sua participação, meu querido Senador João Lobo, 
e gostaria de mais uma vez, repetir que sinceramente não 
posso entender como um homem jã falido, maltratado, 
mutilado, arrazado, esf<?meado, desesperado e sem espe
rança de futuro, pode chegar ao Banco do Brasil para le

·var tantaS Certidões, Eu não ·vejo a menor condição, a 
menor perspectiva para o nosso homem do campo. 
_? y_. Ex• falava, ainda há pouco, da veemência das mi· 

nhas palavras e o Senador José Fragelli dizia que ·e pr6-
pria dos 36 anos. Não, Senador, não é somente dos 36 
anos. Mas é que a causa dos agricultores do Nordeste me 
toca tanto, me_ fere tanto e me dá tanto ânimo que, por 
isto mesril.o, iqui ·estOU levando ~ta palavra, nãO cOm 
tanta veemência como disse o Senador João Lobo, mas 
buscandO pelo menos ser ouvido e entendido pelos 
nobres companheiros que aqui se fazem presentes neste 
plenário. 

No meu· Rio Grande do Norte, Sr. Presidente, sabe V. 
Ex~. é uma ãrea das mais atingidas, V. Ex~ que é vizinho 
do Prefeito de Rodolfo Fernandes, o Sr. Francisco Ger
mano, que nos enviou este apelo para que fizesse aqui no 
Senado Federal, e sabe V. Ex• mais do que nunca· qUe o 
hOmem- do campo, hoje, não tem a mínima perspectiva 
de coisa alguma e não tem condições de levar tantos .. do
cu~entos para fazer a prorrogação de um débito. Eu 
considero isto aqui uma imoralidade. Como homem do 
GoVerno, consider·o -uma imoralidade~ repito -e soU 
homem do Governo, acompanho as linhas diretrizes ~do 
Governo, mas não posso c-oncordar, como representante 
do Nordeste, como um homem eleito pelo povo do meu 
Estado, já mutilado, sofrido com 5 anos de seca, que esse 
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homem do sertão seja levado ao ridículo por gerentes do 
Banco do Brasil. 

É preciso que o Nordeste se una no Senado-; ê preciso 
que os Senadores do Nordeste se unam, é preciso que na 
Câmara dos Deputados, os Deputados federais do Nor
deste se unam e medidas dessa natureza sejam derruba
das. 

Falta, nobre Senador José Frageili, é a_ sensibilidade 
política. No Banco, o técniCO-que foi i!ldicãdo para age
rência do banco, para a direção e lá estão, e os políticos 
que estão no meio da rua. Nós que estamos a toda hora 
recebendo as reivíndicações do povo, os apelos e os te
mores do povo, temos consciência do <iue, na verclade, 
estão fazendo de errado aqueles que estão dirigindo o 
Banco do Brasil. 

O Sr. José Fragelli- PermiTe V. Ex• um rápido apar
te'? 

O SR. CAR.LOS ALBERTO- Nobre Senador José 
Fragelli, é uma honra muito grande ter V. Ex• partici
pando do meu discurso. Primeiro, porque sãbe V. Ex• 
que sou um profundo admirador da sua ioteligência, da 
sua condição de homem público, do grande parlamentar 
que é V. Ex• Logo, é um prazer muito grande ouvir o seu 
aparte. 

O Sr. José Fragelli- t uma honra e são referências 
extremamente generosas de V. Ex• que não mereço. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Nilo apoiado. 

O Sr. José Fragelli- Todos nós é que admiramos que 
V. Ex.•, ainda tão jovem, aqui no Senado, venha desen
volvendo uma atuação no mesmo plano de todos os de
mais Se)ladores, com vivências e experiências de tão lon
gos anos. Uma coisa que estimula a nós, que já estamos 
no ocaso da nossa vida política, ê ver jovens como V. 
Ex•, ascendendo, o que constituem a melhor promessa 
de um novo e melhor Brasil. Mas, V. Ex• falou em sensi
bilidade. Nessa menção de V. Ex• e no que disse o emi
nente Senador João Lobo quanto ao INCRA, é que es
tribo o meu aparte. O INCRA, por exemplo, não sus
pendendo este ano, em toda essa área flagelada do Nor
deste, o pagamento do ITR, mostra uma tremenda in
sensibilidade. 

O SR. CARLOS ALBERTO-~ É verdade. 

O Sr. José Fragelli- Não podia nunca estar fazendo 
essas cobranças. Não é possível que diante dessa calami
dade que Supera todas as forças humanas, em qualquer 
sentido, até no da sobrevivência de cada ser humano, o 
INCRA esteja cobrando um aumento que, segundo disse 
o nobre Senador, triplicado, quadruplicado, e por aí afo
ra. Eu acho até mesmo um absurdo o INCRA aumentar 
da maneira que está sendo feito, mesmo erri outras áreas 
do País, com a crise que assoberba a Nação, mas sobre
tudo corn os produtores rurais, esses aumentos não po
diam ser feitos. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Evidonte. 

DI,\RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Jqsé ~ragelli - Nessa proporção não podiam 
ser feitos. Agora, vou citar um caso a V. Ex•: todos os 
proprietários em Mato Grosso do Sul, que estão naquela 
faixa compreendida comó de fronteira, estilo sendo inti
mados pelo INCRA para fazer uma nova medição de 
suas terras, para apresentarem um mapa. Ora, numa é
poca de crise, em que n~nguém tel!l dinheiro, _em que 
umã medição de terras é caríssima, o INCRA está exi-

---gfndo sob muli~ e· penas bastante pesadas, de todos os 
proprietários, e exigindo- num curto prazo. O qUe é que 
vai acontecer'? O número de_engenheiros e de agrimenso

. fes é pequeno. Com uma demanda assim, feita inespera
Cfàffiente, num prazo curto, a tendência é de os profissío
nais aumentarem grandemente os seus custos de traba
lho. E é natural que seja assim. Pois bem, é a isso que V. 
Ex~ se referiu. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Exatamente. 

O Sr. José Fragelli- E -tão só por esta razão, estou 
dando aparte: falta de sensibilidade._ O que eu quero di
zer é que se ao invês de estar na direção do INCRA, o Sr. 
Paulo Yokota, estivesse um político nosso, ele nunca fa
ria uma coisa dessas. Não faria mesmo. Eu não sou e 
nem participo desta campanha forte contra tecnocratas, 
mas, às vezes, a gente te_m que mostrar que essa gente 
não tem alma. Eles traçam as suas metas, estabelecem os 
seus programas, põem uma venda nos olhos .e marcham 
para o cumprimento dessas metas e programas, como se 
eSti~bsemos aqui- aliB.s, talvez olhalldo com os óculos 
de Pangloss ~ como se estivéssemos no. melhor dos_ 
mundo_s, e não nessa crise que ãssola a Nãção. Era sO is
to, e eu~ agradeço a V. Ex.' 

O SR. CARLOS ALBERTO- Mas eu ainda gostaria 
de dialogar com V. Exf, para colocar, nesta discussão, 
uma-pedra no tabuleiro. 

Acho que esses_ técni!='O~ ainda não_ sentiram que os 
tempos são outros. Estamos vivendo novos tempos, nós 
estamos vivendo em outros tempos. Se ontem existia Al-
5, se podia cassar o cidadão, hoje nós não temos Al-5, 
hoje nós já estamos vivendo o regime democrátic9 nest!;!; 
País. -

O Sr. José Fragelli- Se V. &• me permite, essas me
didas constituem uma cassação econômica dos produto_
res rurais. 

O SR. CARLOS ALBERTO - É exatamente isto: ê 
uma cassação econômica. 

O SR_- JOSt FRAGELLI - É u_ma cassação econó
mica, não é maís- políticii, não é ae direitos, mas até é um 
atentado contra a sobrevivência do cidadão. Que venha 
sobre nós, que eStamos em oUtras regiões do País que, 
graças a Deus, não sofrem essas calamidades, não vamos 
reclamar! Màs sobre o Nordeste, sobre as âre1;1s que fo
ram agora inundadas, arrasadas, algumas completam~n
te ... Nessas propriedades, foram as casas, foram as insta
l~_ções, foram os animais, foi tudo ... E o INCRA cobrar 
como se nada tivesse acontecido e nós estivéssemos no 
melhor dos mundos, repito. Mui to obrigado a V. Ex• 
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O SR. CARLOS ALBfi:RTú - Agradeço a V. Ex• a 
participação neste meu discurso de hoje. 

E, para concluir, Sr. Presidente, quando eu falei a esse 
querido Senador José Fragelli... 

O Sr. José Frageiii- Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. CARLOS ALBERTO - ... quando falei de AI· 
5, que me parece que alguns técnicos ainda estejam vi
vendo os tempos de Al-5, de autoritarismo, S. Ex• com
pletou aquilo que eu iria exatamente dizer à frente. On
tem, o Al-5 cassava direitos políticos; hoje, os técnicos 
-pelo menos os do Banco Central-, estão cassando os 
direitos do homem do campo de sobreviver, os direitos 
de produzir- como disse o Senador Alberto Silva-, de 
darem produção, de viabilizarem. E, isso, porque falam 
que o Nordeste é viável. 

Desde menino, ouvia meu pai, falar nos discursos de 
Café Filho, de Getúlio Vargas sobre o Nordeste- Nor
deste viável. Mas, assím, nunca ele será viável, serã sem
pre uma Região empobrecida, serã sempre uma região 
algemada, será sempre uma Região sem perspectivas de 
futuro.. Como é que o homem do campo, que já está so
frendo há 5 anos, pode passar por tamanho vexame, Se

-nado; José Fragelli'?-Então, eu acho que ou o Banco 
Central toma medidas outras para fazer com que o ho
mem do.campo tenha os seus débitos prorrogados, ou o 
Banco do Brasil estará cassando os direitos dos agricul
tores c!_o Nordeste. 

O S_r. José Fiag~lli - A documentação apresentada 
--Pafá tirar o emprésfimo,-deve ser a mesma que há de ser

vir par~ prorrogá-~'?· 

O SR. CARLOS ALBERTO - Claro. 

O Sr. José Fragelli - Que diferença existe? 

O SR. -CARLOS ASLBERTO - Não há diferença. 

O Sr. José Fragelli- Mas, deve ter. Nós, os políticos, 
coitadinhos, é que não entendemos ... Eles é que estão 
com a ra~ão, .... 

O SR. CARLOS ALBERTO- Sr. Presidente, encer~ 
ro o meu discurso, agradecendo acima de tudo ao nosso 
Prefeito de Cidade de Roldofo Fernandes, o Sr. Francis
co Germano Filho, que me endereçou essa correspon
dência, mandando as exigências do Banco dO Brasil 
sobre documentação e;dgível para efeito de consolidação 
de dívidas. 

Esta aqui foi apresentada pelo Prefeito da Cidade de 
Rodolfo Fernandes, mas eu tenho também, para que 
possa ficar fazendo parte desse meu pronunciamento, a 
documentação exigível nas çomposições, confissões e as
sunções de dívidas, que me foi entregue pelo eminente 
Senador João Lobo, que também expressou seu senti
mento de repulsa a essa atitude, a esse gesto do Banco do 
Brasil e do Banco Central. 

Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de agrade
cer aos eminentes Senadores que participaram deste hu
milde pronunciamento, mas que na verdade retrata o 
sentimento do povo do Rio Grande do Norte, dos ho
mens do campo que estão sendo cassados e algemados 
pela política do Banco central. (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMEN'J:OS A QUE SE REFERE O SR. CARLOS ALBER'J:O EM SEU DISCURSO 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIVEL NAS COMPOS!ÇÕESfCONF!SSÃO/ASSUNÇÃO DE DIVIDAS 

5. BRASIL A TIO 3!-10-83 

CRP 
l. Título de propriedade do imóvel devidamente reg. no Registro de 

Imóveis . ··········~~·--·-# ......................... ,._ .. _ .. . 

2. Certidão do Registro de Imóveis da Comarca onde se localiza o 
imóVel a ser hipotecado, ref. à cadeia dominial, abrangendo o 
período de 15 anos ••.......•........•...... _ .•.••.•.•.... 

3.. Certidão da inexistência, sobre os imóveis, de ônus !eais, legais ou 
convencionais-que põssam afetar a p-osse e domínio 

4. Contrato de locação efou carta de anuência do proprietário, se 
este não for o proponente ................•.• ·-·~ ..........• 

5. Certidão _negativa de títulos protestados nos últimos 5 anos e de 
ações-cíveis, criminais e trabalhistas . , ..... , .•........ ·-·-· .• 

6. Certidão negativa de protesto contra a alienação de bens, no 
período de 10 (dez) anos ................ ·-....... ·- •..•.•• 

7. Certidão de quitação de impostos estaduais e municipais 
porventura incidentes sobre a empresa (pessoa física ou jurídica) 

X 

X 

X 

ou sua atividade industrial .......... ,. __ .......... ••• • . . . . . X 

8. Certidão negativa de ações de distribuição obrigatória às Varas 
Cíveis, de Família, do Registro Público, de Acidentes de Trabalho 
e de Órfãos e Sucessões: de falências dolosas ou culposas de distri
buição -obrigatória- às Var~s Cdminais; de títulos e d9cumentos 
destinados a registro (vide obs: n"' 7) __ •...•..... , .•. ,_ ..••.. , X 

9. Certidão ~egati;a·d~ açÚs cÍ~eis, fiscais e criminais de di~t~ib~-ição 
obrigatória à Justiça Federal. e de ações cíveis e fisê:iis estaduais e 
municipais (vide obs: n"' 7) . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. • .. . .. .. .. . X 

lO. Certidão_ -negativa de interdições Civis, fiSCaiS- e comerCiais 
(falências e con-cófdat:iS) e penais . . . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. X 

11. Certidão Negativa de Débito (CND), do lAPAS (vide obs: n"'l) 

12. Ceitidão da inexist~ncia de .contratos com terceiros, de compra e 

X 

venda de produtos nativos oferecidos em garantia . . . . . . . . . . . X-

CRH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DOCUMEN'J:AÇÃO EX!GIVEL PARA EFEITO DE CONSOLIDAÇÃO 

DE DIVIDAS (CCG No 3.878, DE 29-7-83) 

1. Título de propriedade devidamente registrado no 
Registro de Imóveis - apenas nos casos em que o 
Banco não disponha de elementos para verificar as 
confrontações do(s) imóvel( eis) ...........•. , .. 

2. Certidão _da inexistência, sobre os imóveis, de ônus 
reais, legais ou convencionais que possam a fetar a 
posse e domínio .. _LO •• .- •• ~- •••••••••••••• _ •••• 

3. Certidão do Registro de Imóveis da Comarca onde 
se localiza o imóvel a ser hipotecado, referente à ca
deia dominial, abrangendo o período de 15 (quinze) 
anos ...........•....•.• _._._._,_, ...•........ ·-·--~ 

4. Certidão da inexistência de reserva de domínio ou 
alienação fiduciária em garantia sobre máquinas, 
equipamentos, e outros veículos oferecidos como 
lastro ......... ~· ......•.••....•...........• 

NCR CRP CRH 

(X) (X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

NCR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CRPH 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 
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5. Contrato de locação ,ç"ou __ carta de anu~ncia d~ 
proprietário, se este não for 0- proponente . . . . . . (X} 

6. Certidão negativa de títulos protestados nos últimos 
5 (cinco) anos e de ações cíveis, criminais e trabalhis-
tas ........... ~~~.--... .. ~·-·······~~-•~-~.;;",;c 

7. Certidão negativa de protesto contra a alienação de 
bens, 00 períodQ de 10 (dez) anOS , ... ,y--. ••••• ~ ---

8. Certidão negativa:_ de ações .de distribuição 
obrigatóiia às Varas Cíveis, de Família, do RegistrO
Público, de Acidentes no Trabalho e de Úrfãos e Su
cessões~·de falências dolosas ou culposas de distri
buição obrigatórias- às Varas CrírriinaTs; de fitulos e 
documentos destinados a registro ...... -~. ~~-- .. . 

9. Certidão negativa de ações cíveiS, fiscais e criminais 
de distribuição obrigatófia à iustiça Federal, e de 
ações cíveis e fiscais, estaduãis e municipais -

lO. Certidão negativa de inte"rd1ções civis, fiscais e 
comerciais (falências e concordatas) e penais .... 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a 
palavra ao Senador Fábio Lucena, que falará como 
Líder. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e _Srs. Senadores: 

Por delegação da Liderança. do meu Partido, o 
PMDB, leio, para transcrição nos Anais do Senado Fe-
deral, seguinte despacho procedente de Washington, da
tado de hoje, em que diz: 

Washington, 23 (UPI)- O Secretário do Tesou
ro Donald Regan disse hoje que o futuro do Brasil 
esta nas mãos do Congresso brasileiro, e depende da 
aprovação das medidas antiiflacionádas exigidas 
pelo Fundo Monetário Internacional. 

Regan não quis com"entar a reJeição do Projeto 
de Lei n"' 2.024, que ameaça o recente acordo provi
sório do Brasil com o FMI para que o Organismo 
Internacional reinicie o desembolso de empréstimo. 
A ação do Congresso bfasileiro é uma questão inter
na desse País e não creio que deva comentá-la, de-
clarou o Secretárío, ·acrescentando que a medida 
não tem influência direta sobre o acordo com o 
Fundo Monetário Internacional. 

Ele também manifestou a esperança de que o 
Congresso aceite finalmente o acordo com FMI 
para que se desenvolva um programa de ajuste da 
economia brasileira, pois isto permitirá nãO só o rei
nicio dOs empréstlmos do FMI, como também no
vos creditas dos Bancos Privados. 

Isto será a salvação do Brasil, afirmou em entre-
vista a imprensa estrangeira, para advertir porém 
em seguida que se isto não acontecer, se o Brasil não 
tiver um programa do Fundo Monetário e portanto 
não contar com creditas bancários adicionaisj tre
mo ao pensar qual poderia ser o futuro do Brasil. 
Mas está é uma decisão que cortes-ponde aos brasi
leiros e que eles mesmos terão que tomar. 

Se for aplicado um programa do Fundo Mone
tário para o Brasil, o País tem condições de ser uma 
das principais nações dO inurido em uma ou duas 
décadas, acrescentou Regan, para concluir: de ma-
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neira que O futuro do Brasil está na mãos do Con
gresso bÍ'asileiro, 

neste momento. 

Sr. Presidente, em nome da Bancada do PMDB no Se
nado Federal eu desejo protestar, com a maior veemên
cia, cOntra essa intolerável intromissão do Fundo Mone
tário Internacional em assuntos internos, pertinentes ex
clusivamente ao nosso País, 

Desejo chamar a atenção das autoridades federais, e111 
-partiCUlar do Senhor Presidente da Repóblica, para os 
riscos que podem decorrer da aceitação dessas ignomi
niosas imposições -de o-rgRnismos estranho ao nosso País, 
que quer, a todo custo, impor decisões que não convêm 
ao nosso futuro e ao futuro da nossa Pátria e que, pÕr is
so, devem ser_ rejeitadas pelas autoridades federais e, em 
particular, pelo Congresso Nacional. 

Mas, o Secretário do Tesouro diz bem: "De maneira 
que o futuro do Brasil está nas mãos do Congresso brasi
leiro neste momento". De fato, Sr. Presidente, a partir 
do dia 21 pretérito, o futuro do Brasil está nas mãos do 
Congresso Nacional do Brasil. A partir do momento em 
que o Congresso rejeitou o Decreto-lei n~' 2.024, de fato o 
futuro da Nação passou a consubstanciar-se nas decisões 
do Congresso Nacional brasileiro. 

E assim sendo, é de se esperar que o Congresso atente 
para a respOnSabilidade para a qual nem lhe deveria cha
mar a atenção um organismo internacional ou uma auto-

- ridade de um pais estranho. Responsabilidade, todavia, 
que lhe é imanente por delegação do povo brasileiro. De 
fato, Sr. Presidente, se o futuro do Brasil está nas mãos 
do Congresso, o Congresso nacional haverá de garantir 
o futuro ,da Nação brasileira. 

Sr. Presidente, em caráter pessoal, leio a seguintt;: nota,. 
Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

GrupOs radiCais -da esquerda anarquista, amanceba
dos com quistos extremistas da direita fascista, uniram
se, em Manaus, capiial do Estado do Amazonas, para 
implantar, na so~iedade amazonense, a baderna, a desor
de, a mazorca. Esses grupos e quistos, que os conheço 
bem, não estão interessados em combater o aumento de 
passagens de ônibus em Manaus. Isso é apenas um pre-
texto para lograrem seu real objetivo: criar o clima de 
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caos indisPensável para, desestabilizando o Governo do 
Sr. GilbertO Mestrinho, eleito pelo povo, obstaculizar o 
processo de abertura política, que se prenuncia vigoroso 
e que teve o.seu apogeu com a histórica decisão do Con
gresso Nacional, intérprete da soberania nacional, ·que 

-rejeitou o famigerado Decreto-lei n9 2.024, Dc?_creto :vio-
lentador doS valores do trabalho e contrário aos interes
ses da Nação e dos trabalhadores brasileiros. 

Fizeram o mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro. e 
vão prossegUir com as mesmas têcnicas ~ázorqueiras até 
que a restauração da plenitude do regime democrático 
permita que sejam definitivamente execrados pelo povo 
brasileiro. 

Dã tribuna do Senado, desejo apelar aos jovens estu
dantes do meu Estado, vítimas maior desses insidiosos 
dilapidadores da democracia, para que não se deixem 
einbair pda"s cantilenas dessa sórdida rafaméia que só 
tem por meta a destruição da ordem jurídica e da conse-
qUente segurança dos cidadões, governados e governan
tes. A sociedade amazonense, por sua inteireza, tenho 
-certeza, repudia esses dellnqüentes que incitam pessoas, 
muitas delas irlocentis, à pátria de atas que contrariam a 
índole. ordeirll_ do povo. 
··-Defenso~ do direito de greve e inimigo mortal da vio

lência, não aceito, todavia, nada do que está ocorrendo 
em Manaus, onde os baderneiros quebraram cerca de 
cem ônibus, numa clara demonstração de o que desejam 
é destruir; que apedrajaram o Banco do Brasil, como se o 
edifício do Banco fosse responsável pela aguda crise que 
vive a Nação; que saquearam bancas de jornal, como se 
·os pobres jornaleifos pudessem responder pela situação 
caótica a que o Brasil foi leyadt? nos últimos vinte anos; 
que destruíram bancas de feirab.tes, privando pobres de 
nossos irmãos da ónica veia de s.obrevivência. 

Não, a sociedade não tolera c;:sses vândalos! 
O goYerno do Prof. Gilberto Mestrinho jamais pode 

ser responsabilizado pelo estado de insolvência interna
cional a que o Brasil foi Conduzido e muito menos pelos 
danosos reflexos da situação interna do País. Assim, ape
lo ao povo amazonense, todo o apoiO ao_ Governador 
Gilberto Mestrinho nestes dias dificeis por que estamos 
passando -e, ao apelar, faço-o na condição de Senador 
eleito com cerca de 70% da votáção do Estado do Ama
zonas, ......;.. na cofisc_iência de que o poder de reconstrução 
nacional dos brasileiros haverá de superar, coma tem su
perado, os tenebrosos regimes de arbítrio que, ao longo 
da História, -fião fnfelicitado nossa Pátria, atualidade 
amarga com a qual a Nação jamais sonhou e que, infeliz
mente, está abalando os alicerces da nacionalidade. Peço 
ao povo amãz-onense confiànça no Governador e inarre
dáve1 fé no futuro. 

Estou exercendO meu mandato com honra e dignida
de, cuidando dos problemas do Brasil e do Amazonas. 
Mas estou atento aos agentes do teror de todos os mati
zes, de esquerda ou de direita, e minha disposição de 
combatê-los, corno sempre combati, só cessará com o 
flm de meus dias. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A ordem dos Economistas de São Paulo divulgou, em 
março deste ano, a taxa de crescimento do índice do cus
to de vida da classe média ocorrido em janeiro e que foi 
da ordem de 8,03%, informando quedejaneir_a de 1982 a 
janeiro do corrente ano, aquele índice atingiu 101,51%. 

O mesmo órgão informOu que o item de maior peso na 
deterioração do orÇamento da classe média cuja (renda 
mensal varia de 6 a 33 salários mínimos) foi a alimen
tação, a qual, como se sabe, representa 29,91% das des
pesas domésticas. Este item atingiu a cifra astronómica 
de 9,68%. 
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A segunda maior contribuição paia a elevação do cus~ 
to de vida da classe média, foi o -item habitação, que au
mentou 6,48%. Os transportes, segundo os mesmos da
dos da Ordem dos Economistas Paulistas, encareceram 
12,56%, enquanto as deSpeSis pessoais registraram -um 
acréscimo de 18,13%. Outra contribuição considerada 
expressiva para que o _cUsto de vida para a classe média 
ficasse até janeiro 8% mais caro, foi o item saúde, com o 
alto aumento de 14,62%~ 

Ao lado desses dados estarrecedores, que bem revelam 
a progressiva prolerarizaçào da classe média brasileira, 
sem dúvida a maior vítima da polítiCa econômica-i'-einan
te no País, os professores de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas e a Associação dos Economistas 
desta mesma cidade, divulgará há seis meses atrás, im
portante documento no qual expressam o repúdio da 
classe "ao propósito do governo de manipular o lndice 
Nacional de Preços ao Consumidor (lN PC), utilizado n9 
reajuste de salários de milhões de brasileiros". 

Na ocasião esses economistas proteStaram contra a 
tentativa de falsificãÇão, pelo governo, do INPC, 
rebaixando-o, artificialmente, num verdadeiro assalto 
aos salários". A divulgação deste escândalo, ocorreu por 
ocasião das demissões em março deste ano, dos ec.ono
mistas do IBGE, Marco Antônio Souza_ Aguiar e Ar
mando Barros de Castro que tiveram a coragem de 
denunciá-lo à opinião pública brasileira. 

Passaram-se poucos meses e, novamente, o governo, 
imprudentemente, tenta empregar sua política de oculta
menta de dados sobre o aumento do custo de vida, desta 
vez para pretextar novo achatamento do_s salários dos 
trabalhadores. O pedido de exoneração feito, há poucos 
dias, pelo economista Julian Chacel, da Fundação Ge
túlio Vargas, é um dos reflexos desta política sistemática 
de escamoteamento de dad_os reais da inflação galopante 
que aflige o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, o governo só Voltou atrás deste se~ in
tento criminoso de divulgar dois índices inflacionários- _ 
o real e o expurgado, diante do veemente protesto_ dos 
mais diversos segm-entos da s_o_ciedade brasileira. Não 
concordaram os empresários, porque precisam saber 
qual é a inflação real a fim de poderem conduzir seus ne
gócios; não concordaram os trabalhadores porque sem o 
conhec_imento da inflação real, verão seus salários Serra::. 
mente ameaçados pela manipulação de uma polftica sa
larial invariavelmente contrária aos se)Js legítimos inte:. 
resses. 

Como se vê, Sr. Presidente, com a tentativa de implan
tação de uma inflação secr!;ta, a nação corre o risco-de 
ver decretados os índices -inflacionários como -se fosse 
uma questão de segurança nacional, que precisa ser 
guardada debaixo de sete chaves. Isto só mostra que, 
quanto maior o fracasso do governo em combater a in
flação, mais ele tenta escond_ê-la da opinião pública. 1! 
por isso que um dos principais assessores do Ministro 
Delfim Neto não hesitou em deClarar que o povo ·não 
precisa tornar conhecimento de inflação da Fundação 
Getúlio Vargas. 

Mas, Sr. Presidente, hoje, toda a Nação sabe a razão 
básica da ordem do Sr. Ministro do Planejamento- em 
boa hora revogada- de não revelar a variaçào_do Indi
ce Geral de Preços, não expurgado: e esta razão não é 
outra senão esconder o distanciamento, a defasagem des
te índice em relação à v~riaçào que vem sendo registrada 
pelo INPC, índice que o Governo qUer fixar agOra e"m 
80% como teta para os reajustes dos trabalhadores. 

Nos últimos seis meses, enquanto a variação registra
da pelo lndice Geral de Preços foi de 79,7%, a variação 
do INPC foi de apenas 62,4%. E a variação nos salâdõS, 
de 80% da do INPC, pelo -infquo Decreto-lei n~ 2.045, se
rã de apenas 49,92%. t muita võn-tade de ver o trabalha
dor passar fome e necessidade, Essas acrobacias das au
toridades da área econô_mica para camuflar índices e em
belezar números, se, por um fado podem Baquear os 
mais desavisados, por outro lado, mostram-se pouco efi-

cazes, quando se sabe que os números reais de nossa-iii
Ilação estão disponíveis a qualquer hora aos nossos cre
dores externos, e mais cedo ou mais tarde eles virão à to
na. 

Por isso, o Departamento de Estatísticas e Estudos In
tersindicais, DIEESE, censor capaz de detectar a si
tuação real de nossa inflação, em estudo chocante, que 
fez sobre as conseqUências que advirão pára a massa dos 
assalariados do Pais, caso seja aprovado o Decreto-lei n'~ 
2.045, revela que, em um ano apenas de sua vigência, se
rão subtraídos nada menos de 5 trilhões e 200 bilhões do 
total dos assalariados. Mais estarrecedor ainda: cada tra
balhador, com uma jornada de oito horas (250 horas se
manais) perderá durante o mês com o sinistro 2.045 dois 
dias, duas horas e vinte e seis n1iiiU.tos de seus salários. 

Os números falam por si só, e diante deles, Sr. Presi
dente, é difícil pretender o governo defender a eqUanimi
dade do Estado frente às diversas classes sociais. Isto 
porque o próprio governo sabe que, mais uma vez, como 
sempre acontece, o peso direto da crise gerada por sua 
inépcía e teimosia, vai ser jogado nas costas largas dos 
assalariados. 

Diante dessa distribuição injusta de cargas sem a míni
ma contrapartida, já que o governo não Pode mais se
quer prometer a divisão futura do bolo, que, como se 
sabe não crescerá tão cedo, diante desta distribuição in
justa, repetimos, não resta outra alternativa aos traba
lhadores senão apelar para a Nação e para o Congresso 
Nacional, como o fizeram em manifesto público no dia 
15 deste mês, assinado por 5 Confederações; 5 Fede
rações Nacionais; 13 Federações Estaduais e 15 Sindica-
tos. 

Este, aliás, é o segundo apelo dramático que fazem os 
trabálhadores contra o arrocho salarial. O primeiro foi 
sob a forma de Carta Aberta ao Presidente da Repúbli
ca, em 23 de fevereiro deste ano, na qual afirmam que 
"A classe trabalhadora não pode mais arcar com os er
ros e irresponSabilidade dos patrões_e do atual governo" 
''OS trabalhadores" e. todo o povo explorado ãCõmpa
nha atentanlente, pelos meios-de comunicação, a entrega 
do País ao Fundo Monetário Internacional. Estamos 
atentos às manipulações em nossos salários, acliatados 
fiais ainda com a recente maxidesvalorização do cruzei
ro. Estamos atentos às fraudes nos números do desem
prego, pelo IBGE, (hoje em 20% na área metropolitana 
de São Paulo)". 

Depois de se referirem ao "lamaçal de corrupção e dos 
escândalos" em que o País mergulhou, com os casos Del
fin e BNH, Baumgarten e SNI, e CAPEM I e Caixa Eco
nómica, os trabalhadores afirmaram, a propósito do De
creto n~' 2.012, baixado na época pelo Governo, que alte
rou para pior os meCanismos de reajustes salariais, que 
maior do que aqueles escândalos, foi o do achatamento 
salarial, que "provocou o arrombamento dos bolsos dos 
trabalhadores", 

E concluem revoltados: "Não fomos nós os assalaria
dos que criamos a crise e por isso não podemos pagar pe
las dívidas interna e externa, nem pelas anunciadas 
traições ao povo brasileiro". 

Já o 21' documento dirigido ao Parlamento brasileiro, 
os órgãos representativos da Classe Trabalhadora e "rei
teram seu total repúdio aos Decretos-leis n~'s 2.024, este 
já, felizmente, rejeitado pelo Congresso, 2.036, 2.037 e 
2.045, porque reduzem violentamente o poder aquisitivo 
da classe trabalhadora, aumentam o desemprego e atin
gem diretamente as conquistas dos trabalhadores de_ um 
iTIOdo em geral; e, especificamente, dos empregados nas 
empresas estatais, sufocando o desenvolvimento econó
mico em todo o Brasil", 

Sr. Presidente, o brasileiro está perdendo, em média, 5 
a 6% de sua renda per capita ao ano. Por que então, 
ameaçá-lo com nQvos e maiores arrochos salariais? _ 

Está hoje, sobejamente provado que não são os sa
lários dos trabalhadores que levaram a inflação às altu
ras a que chegou. 
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Segundo recente estudo do DIEESE, contrariamente 
ao que afirmam as autoridades da área económica, os sa
lários não estão sendo reajustados acima da inflação; 
mal dão eles para acompanhar os preços que sobem por 
vários motivos e que estão sempre na frente e acima dos 
salários. 

Sr. Presidente, 
Não há dúvída -pois, que, s_e aprovado ó Decreto n~' 

2.045,_ rereinos ainpliitda a já tensão sacia] existente no 
País. 

Sr. Presidente, os trabalhadores já estão-cansados de 
tanta empulhação, de tanto engodo. 

De uma vez por todas, precisa o governo capacitar-se 
de que alterar a política salarial, através de sucessivos ar~ 
rõChos como pretendeu com o Decreto-lei n~ 2.U24 e ago• 
ra, com o 2.045, e persistir nos erros de uma política ca
nhestra de combate à inflação, é reforçar ainda mais a 
iníqua e impiedosa concentração da renda nacional, o 
maiOr óbice à instalãçüo de uma política salari8Ijusta no 
País. 

Se não vejamos Sr. Presidente. 
Como demonstram os próprios dados do governo, o 

agra-vamento das· i:ICsigualdades tem sido brutaL O coefi
ciente medidor da concemrução da renda tem evidencia
áo a Sensíveis piores, de 1960 uos nossos dias, desse fenô
meno. Assim é que a parcela da renda dos 5% mais ricos 
da população tem crescido continuamente, passando de 
27.7% em 1960 para 34,8% em 1970, para alcançar a ele
vadíssima proporção de 39% em 1976. E deste ano o per
centual elevou-se para mais de 45%. 

Enquanto isto, a parcela da renda da metade mais 
pobre da população brasileira míngua de maneira alar
mante, caindo de 17,7% em 1960 para 14,9% em 1970, 
chegando apenas a 11,8% em 1976. Atualmente esses 
percentuais são berrl inferiores a lO%. Mas, se esses da~ 
dos mostram que a situação relativa da imensa maioria 
da população piora de ano para ano, importa sublinhar 
um outro dado não menos alarmante: é que 66% das 
famflias brasileiras recebem apenas até 3 salários mini~ 
mos, situando, portanto, na faixa da pobreza crítica e 
dentro deste conjunto cerca de metade das famílias estão 
na faixa da chamada miséria absoluta, recebendo abaixo 
de um salário mínimo. 

Portanto Sr. Presidente, a politica salarial imposta no 
últimos anos, tem sido, antes de tudo, uma política im
piedosa de arrocho, através da deterioração sistemãtica 
do salàrío mínimo; e este arrocho salarial decorre sobre
tudo do aumento das desigualdades sociais expresso na 
crescente concentração da distribuição da renda. 

Era o que eu tinha a dizer, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Não é dehoje que Campina Grande, em meu Estado, 
vê-se envolvida em um çljma de insegurança, sofrendo 
seus cidadãos, amiudadamente, ameaças de toda a sorte, 
levando àquela com~nidade uma intranquilidade cons-
tante, para toda a sua população. 

Já nos idos de 1980, vim a esta tribuna denunciar as 
atividades do famigerado Esquadrão da Morte que colo
cava em pânico a cidade de Campina Grande, apurando
se, entàq, em inquéríto mandado instaurar pelo Gover
nador_à época, a responsabilidade de elementos ligados à 

_ própria Polícia Estadual. Os membros da Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese, inclusive o Bispo de Cam
pina Grande sempre estiveram na mira desses indivíduos 
mais do que perniciosos à sociedade, indivíduos comple
tamente desqualificados que, de mãos dadas com alas ra
dicais descontentes com as conquistas que o povo, a du
ras penas, vai perseguindo com denodo, ameaçam e 
constrangem a população em seus vários segmentos. 
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Não faz um mês, retornei a esta tribuna para endoss~ 
o apelo que me foi feito pela Associãção de Docentes da 
Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, 
e pela Comissão de Justiça e Paz dessa cidade. Os diri~ 
gentes dessas entidades estão sendo, a todo instante, ate
morizados por esses mesmos elemento~ a que jã me refe
ri, pessoas, evidentemente inconformadas com as po
sições que vêril tomarido essas entidades na defesa dos 
direitos humanos. 

É o crime organizaOo; em Campina Grande, atentan
do contra a integridade tisica e moral dos que propug
nam pelo respeito à dignidade humana. Fiz ':'er, então, 
ao Governador dil Paraíba, ao Secretário de Segurança 
Pública de meu Estado que se fazia necessário coibir es· 
sas práticas delituosas para que os cidadão-s de Campina 
Grande se vissem livres, definitivarrif:nte, dessas deplorá· 
veis atitudes que intranquilizam toda a população, Pedia 
que as autoridades de meu Estado oferecessem aos cida· 
dàos campinenses a garantia que lhes é devida para bem 
exercerem os misteres, e os mais Sadios, para os quais a 
sociedade os escolheu. 

Mas, infelizmente, Sr. Presidente, Srs. SenadOreS, con· 
tinua, até hoje, o clima de arbitrariedades, o clima de Ín· 
segurança, o cHma de desrespeito à pessoa humana, na 
cidade de Campina Grande. 

Acabo de receber cópia de Representação feita ao 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
por advogada militante no foro da Comarca de Campiila 
Grande. --

Pelo teor da Representação, chega·se à triste conclu
são que oS fatos quejâ tiVe_Oportunfdade, desta tribuna, 
de levar ao conhecimento da Casa, e, que, têm feito de 
Campina Grande uma cidade Õnde as arbitrarieda~~_s, o 
crime, a insegurança dos cidadãos ê a tônica, continuam 
a acontecer. 

No exercício de sua profissão, a=advogada que subs· 
creve a Representação, tem defendido, intransigente
mente, os direitos de posseiros, trabalhadores rurais e de 
pequenos proprietáríos, i par de, na qualidade de 
membro da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de 
Campina Grande, não se cansar de denunciar os crimes 
praticados pelo "Esquadrão da Morte". 

Segundo a Representação, es·sa a_dvogada teve, há 
pOucos dias atrâs, sua casa alvo de bombas e de armas de 
grosso calibre que puseram em perigo sua vida, de seus 
filhos e de seu esposo. -

Realmente, é a violência institucionalizada. Sabe-se 
que, recentemente, a Líder Síridicãl M3.rgarida Alves, 
pagou, com a vida, sua tutl:l pela defe.sa dos direitos hu-_ 
manos. E, a persistirem essas arbitrariedades na Paraíba, 
tudo indica que outras vidas serão ceifadas se não se pu
ser cobro a essa onda de violências. 

Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 
Mais uma vez, desta tribuna, reclamo das autorídades 

de meu Estado providências urgentes no sentido de que 
se apure, com todo o dgor, esses fatos deploráveis que 
têm atingido Campina Grande, Pondo em pânico toda a 
sua população, como os narrados na Representação a 
que fiz alusão e cujos termos passam a fazer parte inte
grante deste meu pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer-. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO: 

Exm9 Sr. 
Presidente do Conselho Federal 
Da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Advogada inscrita sob número 931-B, _na Secção da 
Paraíba, militando no foro da Comarca de Campina 
Grande, daquele mesmo Estado, trago ao conhecimento 
de V. Ex'-, fatos que demonstram o constrangimento, a 
limitação e absoluta falta de garantias para o livre exercí
cio da minha profissão, bem ainda de outros profissio-
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nais, igualmente ameaçados em decorrência da prática 
do qu~_estabelece a Lei n~' 4.215 de 27 de abril de 1963 e 
Código de ~tica Profissíoiuif. 

Senhor Presidente: 
Na madrugada do dia 26 de agosto, por volta de 01.3~, 

iridivíduos não identificados, arremessaram bombas e 
atiraram -~om armas de grosso calibre, contra as janelas 
de minha residência, pondo em pânico e sob perigo de 
vida a mim_,_ meus filhos menores e meu esposo. Ainda 
sob intenso tiroteio, telefonei para a Central de PolíC:iã e 
o 21' Batalhão de Polícia Militar, tendo essas duas unida· 
desinformado que nada poderiam fazer porque as viatu
ras disponíveis estavam sem combustível e que o Delega
do Plantonista eStava ausente. Somente após às _8:00 ho
r:as da manhU, coffij,.irêceu a minha residência o SUperin
tendente de Polícia com sua equipe, P?ra efetuar o levan
tamento técnico pericial do atentado terrorista. 

Ostnotivos do atentado são __ decorrentes das minhas 
atividades como advogada de posseiros, trabalhadores 
rufais e peqUenos proprietários em conflitos de terra, e 
das denúncias que fjz _como meQlbro da Comissão de 
Justiça e Paz da Díocese de Campina Grande, dos crhnes 
perpetrados por policiais do chamado "Esquadrão da 
Morte" contra pequenos marginais. 

Recentemente, com o acirramento do conflito de terra 
enire os posseiros da fazenda "Amazonas" e seu proprie
tªrio Ismael da Cruz Gouveia Filho, passei a rec~ber 
ameaças de morte por telefone, ameaças essas que se in
tensificaram ap6s a morte __ da líder sindical Margarida 
Alves, de Aia.goa Grande, assassinada por pistoleiros de 

, ~luguel. _ ___ -
__ Qutras tantas -ameaças de igual teor me tem sido diri~ 

g!d~_s, e, por muitos indícios me convenço que procedem 
de policiais que se encontram indiciados no processo que 
apura O seqUestro e assassinato do puxador de carros 
Djalma e que tramita na 2• Vara Criminal da cOmarca_de 
Campina Grande. 

Sabemos que - como é público e notório --crimes 
dessa natureza, perpetrados contra aqueles _que ousam 

_propugnar, legitimamente, e dentro da mais estrita lega
lidade, pelos interesses dos humildes, jamais foram devi
damente apurados, seja pela omissão das·· autoridades 
policiais, seja pela conivência do próprio aparelho re
pressivo do estado. 

Por outro lado, os fatos acima narrados, revelam o 
gr~u de insegurança a que estão submetidos quantos 
hoje postulam em favor dos desprotegidos ou se opõem a 
violência institucionalizada, a exemplo disso, faço refe
rência às ameaças que também estão sendo dirigidas a 
advogada e companheira Sany Ribeiro Japiassú, da as
sessoria da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de 
Campina Grande. 
- Não obstante a profunda crise estrutura~ em que est?

mos mergulhadoS~ constatamos pontos críticos que favo~ 
recem o crescimento da violência é impedem a conscien
tização e reeducação de setores comprometidos com a 
s~gurança; entre outros a deficiente formação profissio
nal da classe, pela supressão de CL!rsos de humanidades, 
desinformação no que diz respeito ao Código de ttica, 
de cartas e estatutos que regem os direitos fundamentais 
do homem e, substancialmente, efetivas medidas no sen~ 
tido de que sejam acatadas as sugestões doS diversos 
Congressos da Ordem dos Advogados do Brasil, todas 
el_a,s aprovadas por unanimidade:--

Finalmente, ouso sugerir, c'?mo medida emergencial, a 
diSCUSSãO -ime<fiatà pela Ordem dos Advogados do Brasil 
com a Secção da Púaíba dos temas que envolvem apre
sen-te denúncia, como forma de alinhar aquela Secção ao 
COmbate da violência instituciopatizada e a uma maior 
propugnação em favor dos direitos humanos. 

Na oportunidade, agradeço as providências já toma
das _por esse órgão e que certamente contribuirão para o 
restabelecimento das garantias necessárias ao livre 
exércicio da profissão, e, 'igualmente convido a V. Ex•, 
ou outro representante do Conselho Federal para presti-
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giar nos dias 16, f7 e I 8 do corrente mês a realização do 
II Seminário de EStudos sQbre criminal~dade e repressão 
policial, na -cidade de Cãnipina G~ande, PB., patrocin~~ 
do por várias instituições empenhadas na causa da não 
~iolência e cujo a.P6stolo maior Dom· Helder Câmara se 
fará presente. 

Rio de Janeirq', 5 de setembro de 1983. Teresinha de 
Brito Braga. 

O SR. PREsiDENTE (Mar~ins Filho)- Concedo a 
palavra ao último orador inscrito, Senador Marco Ma
ciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
Seguinte discursO.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

FORQUE A SUCROQUIMICA 

O PROÁLCOOL, criado no Governo do eminente e 
operoso Presidente Ernesto Geisel e mantido e ampliado 
por seu ilustre e preclaro sucessor - o Presidente João 
Baptista Figueiredo- aproximou-me da meta de produw 
zir anualmente mais de 10 bilhões de litros e jâ assegura a 
circulação de um milhão de veículos movidos a álcool. 
Ao lado disso, entre outraS vantagens, o referido progra
ma gerou investimentos, propiciou o aparecimento de 
uma tecnologia autóctone para o setor e a oferta de granw 
de_ quantidade de empregos- diretos e indiretos- nas 
mais diferentes porções do País. 

Contudo, o passo talvez mais notável de toda essa 
política tenha sido o despontar de uma química do ál
cool - sucedânea da petroquímica - a suscitar, logo, 
uma aplicação mais seJetiva que a simples combustão da
quele produto. Corno matéria·prima, o álcool, por con
seguinte, já enseja a fabi'icãÇã_o de uma numerosa famflia 
de sofisticados produtos industriais - eteno, os aldeí
dos, os acéticos, MVA, MVC, PVC, etc. . 

São sigfiificativos ·-sobretudo em Pernambuco, Ala
goas e São Paulo - as unidades alcoolqufmicas em fun~ 
cionamento e os projetas em execuÇão abrindo campo 
para substituição de importações e conquistas de merca
dos extra-fronteiras. 

Desnecessário, creio, falar sobre a expressão dessa ati
vidade para o País, especialmente nessa circunstância, e 
a importância de permanente apoio governamental para 
o seu crescimento e consolidação. Gostaria de destacar 
algo que, de igual passo, revolucionário, está vindo 
como corolário do deSenvolvimento da alcoolqufmica. 
Trata·se da química do açúcar, melaço e seus derivados 
- a sucroquímica. 

Aliás, ao longo do tempo, a alcoolquímica, segmento 
da sucroqufmíca, .. tem sido enfatizada no Brasil e por 
vezes até analisada sem uma percepção do setor mais 
amplo representado pelos derivados de açúcar", con
soante expõe o Dr. Victor Iang, que conceitua a sucro
química -comO --.. segmento da indústria química que 
abrange todos os derivados de sacarose e melaço, bem 
como os derivados de monossacarfdeos oriundos da sa
carose via transformação química ou bioquímica. 

E, conforme acrescenta_ o referido especialista, cm vir
tude do emprego crescente de carboidratos _outros que 
nãõ a sacarose em aplicações industriais, tal entendimen~ 
to está sendo ultrapassado por outro mais abrangente 
que vê_ a sucroquímíca_ como "segmento da canaqufmica 
cujos produtos podem ser obtidos eventualmente tam
bém a partir do aniido ou da celulose". 

Nesses campos, são amplas, como se vê as possibilida
des que se abrem para a Nação, e em especial para os es~ 
fados prOdutÕres de cana. ~certo que ainda é reduzido o 
conhecimento no setor, porquanto nos ressentimos da 
falta de pesquisas e tecnologia. 

E. ressalte.se, a modo de exemplo, que o Japão -se 
bem não -se] a produtor apreciável de cana consegue gerar 
mais de um bilhão de dólares de divisas com a sua tecno
logicamente ativa e pujante indústria sucroqufmica. 
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Enfim, há muitas oportunidades de aproveitamento 
dos derivados da cana a serem exploradas. A sucroqui~ 
micã. -ê um capítulo ã.inda por escrever na histórfa de nos:
so desenvolvimento. 

Quando Governador de Pernambuco, procurei, de alM 
guma forma, contríbuir para compor as primeiras linhas 
desse capítulo. Criei;- rio ano de 1980, um grupo de traba
lho - denominado Grt.ipo Executivo para a implan
tação do Programa de Apoio à Economia Canilvieira é 
de fomento Â Indústria Sucro-Áicool-Quíiriica :....: qtie, 
sob minha presidênCia e-co-ordenado pelo Secretário de 
Planejamento fixou diretrizes para o setor no Estado de 
Pernambuco. E, entre outras providências, foi patrocina
da, através de empresa consultora especiatizada - esco
lhida mediànte licitaÇão - com levantamento das opor
tunidades no Estado nessa área específica. E o ftz moVi
do pela convicção- da inúmeras vantagens que tais em
preendimentos nos oferecem, bem como dos beneficias 
que nos poderão trazer. 

Em realidade, a história económica teín demonstrado, 
fartamente, que as fases de adversidade_são mais duras e 
mais freqUentes jJai'ãCiSpãiSeSeXportãdores de produtos 
primários e pouco-elábofados. Os seus preços sofrem os
cilações bruscas, e suas economias, pouco- diversificadas, 
reagem mal e lentamente aos denomiandos "sinais do 
mercado". Não há melhor exemplo do que o que ocorre 
com o açúcar. E ar temoS a primeifã razão eStratégica 
para -o desenvolvimento da s_ucroqulmica: seus prodUtos, 
classificados como "especialidades qufmicas", de alto 
valor, pequeno volume e usos nobres- contraríamente 
às .. commodities" de baixo preço, especificações estrati
ficadas e grandes volumes -têm colocação ma-is fácil e 
estável no mercado internacionaL 

A própria ·recessão econó_mica m_!.mdial, cujos prime
rios -indícios de superação só ilgora coineçam a-Se fazer 
sentir, é indiferente, e-atê favorãvel à sucroqulmica. O 
baix.o preço do açúcar estimula o seu aproveitamento em 
itens mais sOfistiCados, muito embora, pelo alto valor da 
transformação iridustrial, a variação da rentabilidade 
dos projetas seja mínima eni ~fação ·a elevações no 
preço da matéria-prirria. 

Considere-se ainda, no caso específico do açúcar, que 
a sua demanda, em escala mundial, está praticamente li
mitada, tendendo _a estabilizar-se ao atingir o patamar de 
50 quilos anuais, per capita. Como fator agravante, a sua 
substituição, como adoçante, pela frutose do milho, 
pode ser feita, de (oramJ:ompetitiva, sempre que o seu 
preço, por tonelada, estiver acima de 3_53 dólar~. 

O valor da transformação industrial, na sucroquímica, 
é elevado: Enquanto uma tonelada cf.e cana convertida 
em açúcar e melaço renderia hoje 31 dólar~s <;ie receita 
cambial líquida, poderia render 217 dólares, se transfor
mada, por exemplo, em sorbitol, manitol e glutamato 
mo~ossódico. Com isso, sigilíficáfivo valor é adicionado 
ao produto· base, na forma de salários e outros pagamen
tos de fatores, sem contar que se estará dessa forma de
senvolvendo um empreendimento de rara solidez, pela 
baixa sensibilidade dos seus resultados operacionais a al
terações no preço da matéria-prima. 

Se considerarmos, frise-se, qtie os processos sucroquí
micos podem ser iniCiados a partir do melaço, e do pró
prio caldo da cana, temos aí um leque de possibilidades 
alternativas, a serem acionadas, em projetas de múltipla 
fiilãlidade, diante de oscilações desfavoráyeiS- d,o m_er<::_ª-~

do comprador de açúcar, álcool e seus derivados. Tudo 
contribuiria, portanto, para a estabilidade e solidez da 
economia C?.navíeira, tradiCionalmente sujeita a fases de 
depressão e expansão descontroladas, de tão penosas se
qUelas sociais e políticas. 

Considere-se que, malgrado as frustrações de safra nos 
países asiáticos e na Europa ocidental, as cotações do 
açúcar no mercado mundial se encontram, novamente, 
em baixa. E, conquanto não se tenha firmado ainda 9 

novo acordo para fixação de quotas, deve-se notar que 
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os volurries colocados pelo País no mercado externo têm 
sido, infelizmente, declinantes. 

Tudo isso, aliado à expectativa de que o nosso açúcar 
_ volte a ter custos de produção superiores ao preço obtido 
na exportação, nos leva a perseverar no objetivo de con
verter o açúcar e seus derivados em matéria-prima--para 
produtos mais sofisticados, sobretudo quando também 
se sabe das enormes possibilidades que temos de ampliar 
a sua produção, quer pela expansão da fronteira agríco
la, quú pelo aumento da produtividade. 

Registre-se, ademais, serem os investimentos ne!ises 
projetas relativamente modestos. Enquanto as unidades 
alcoolquímicas ou mesmo petroquímicas, exigem, em ge
ral, recursos superiores a l 00 milhões de dólares, as su
croquímicas situam-se entre 10 e 55 milhões. Seu segredo 
e-sfârtoS'pfocéssoS adotados, em permanente aperfeiçoa
~ento, cOm apoiO nas fan"tásticas possibilidades abertas 

-pela -engenharia-genética pãra O -inuhdo contemporâneo. 
Tal circunstância resulta, todavia, na__principal dificul~ 

dade para a viabilização desses empreelldimentos no 
Brasil: o acesso à tecnologia disponível, desenvolvida 
principal~ente por japoneses, americanos e sul
africanos. 

Em conseqüências, irõpõe-se seja feito grande esforçO 
nesse terreno, traduzido em bem tecida política de pes
quisa e geração tecnolólogica, ao lado de aquisição e ab
sorção desse conhecimento. 

Pari passu à indispensável produção de know-how, 
deve-se adquirí~Io, já, de quem o detenha, pois, dificil~ 
mente o País poderá, a curto prazo, vencer a distância 

-- qUf;! o separa dos grandes centros, qüe mobilizam perma
nentemente, em pesquisas, recursos materiais e humanos 
muitas vezes superiores. 

Para o Nordeste, de modo particular, tanto a a1cool
química, quanto a sucroquímica, representam oportuni
dades valiosas, às quais se deve, por isso mesmo, empres
tar a devida ênfase. 

Pois se alguma crítica pode ser feita à industrialização 
nordestina- além do limitado núrnero de empregos que 
vem gerando, em comparação à oferta de mão-de-obra 
regional- esta é a do seu baixo grau de integração. No 
entanto, se, na questão do emprego, a frustração decorre 
de expectativas infundadas- ao haver-se ex.igido da in
dústria algo que ela não poderia trazer - no tocante à 
integração é oportuno refletir-se, no afã de atrair investi
mentos, não se criou um parque industrial de tênues li
gações com a economia da região, como uma árvore que 
se planta no terreno de casa, e cujas raízes e galhos vão 
nutrir-se, e dar frutos, no quintal vizinho. 

De mais a mais, ê válido afirmar que para o Nordeste, 
e também para o País, um desenvolvimento industrial 
auto-sustentado e com elevado grau de internalização 
dos seus efeitos tem cjye se apoiar; sólidamente, em re-
cursos naturais locais. 

Isso tudo evidellcia ser a química do álCool e do açúcar 
solução privilegiada para o Nordeste, porquanto capaz 
de gerar empregos, propiciar integração com outros se-
tores produtivos e utilizar matéria-prima regional. 

Por fim, frise-se, em meio a tQdas as dificuldades ora 
vividas, na crise económica que estamos atravessando, a 
sucroquímica ê ativid-ade indene. Mais que isso, é um dos 
caminhos para a recuperação, pela via da valorização da 
economia cana vieira, da conquista de mercados externos 
e_da sustentação dos preços do açúcar e do melaço, em 
razão das alternativas geradas com o seu enobrecimento. 

Para implantação e desenvolvimento de plantas sucro~ 
químicas são fatores relevantes, segundo a opinião, entre 
outros, do Dr. Victor Iang, a existência de: 

-indústria cana vieira eficiente, garantindo matérias· 
primas a custos e com_ qualidades compatíveis com as ne
ces_sidades da sucroquímica. Além do açúcar e do melaço 
destaque-se as possibilidades do uso de caldo de cana 
como substrato de fermentação, para unidades sucroquí
micas integradas a usinas ou destilarias; 
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:-tecnologia, projetas de engenharia, suprimentos de 
energia e gerenciamento a exigirem uma visão estratégica 
por parte de empresários sucroquímicos. Por exemplo, a 
seleção de tecnologia deve considerar o dinamismo da 
indústria sucroquímica. e; _possível antever o grande im
pacto nã sucroqufmica tradicional em virtude de ino
vaÇões oriundas de desenvolvimentos em tecnologias de 
ponta, como a biotecnologi.1, Diante deste quadro e dos 
riscos de mercado, recomenda-se prever no projeto de 
unidades sucroq~ímicas um gra~r razoável de "reserva de 
flexibilidade". Este conceito significa planejar de modo a 
dotar os empreendimentos sucroquímicOs de uma capa
cidade para alterar uma linha de produtos ou para aco
modar variações na matéria-prima, sem a penalidade de 
custos e investimentos excessivos, conforme a evoluçao 
de mercado ou de tecnologia. Por exemplo, uma unidade 
múltiplo-propósito permitindO a produção de vários de
rivados sucrOqurmtcOs a partir de um núcleo-base de 
operações, ilustra uma aplicação do conceito na prática. 

Além disso, hã de se considerar também, fatores "exó
genos, entre os quais, a forma como se comportarão os 
mercados- de adoç-antes, bem assim os de ãlcool carbu~ 
rante, químico e petroquímica. 

Sr; Presidente, Srs. Senadores: 
É de se prever, pelas razões anteriormente expostas, 

que mesmo face à crise- a qual esperamos breve ultra~ 
passar- possam o Nordeste e o Pais como um todo, ter, 
tanto na sucroquímica quanto na alcoolqufmica, novas e 
promissoras fronteiras económicas. 

Ê necessário, porém, ao ládo do dinamismo do empre
sariado e da geração e assimilação de tecnologias ade
quadas, que o Governo Federal Continue a apoiar esses 
setores e busque definir, cada vez mais, uma clara e pre
cisa política de estímulos para o seu crescimento. 
-Era o que tinha a dizei-, Sr. Presidente. Muito obriga

do. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada rnais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente_sessão, desig
nando para a sessão ordinária de segunda·feira a seguin
te 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 809, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 99, de 1983, que sus
pende a execução da Lei n"' 940, de 27 de novembro de 
1978, do Município de Aguai, no Estado de São Paulo. 

2 

Discussão, em turno único, da redaçã_o final (oferecida 
pela Comis_são _de Redação, em seu Parecer n"' 811, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 101, de 1983, que sus
pende a execução do art. 4"' do Decreto-lei n"' 57, de 18 de 
novembro de 1966, e do § 39 do art. 85 da Lei n"' 5.172, de 
25- de outubro de 1966- Có_digo Tributário Nacional. 

3 

Discussão, em turno únko, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer n9 812, de 
1983), dO ProjCtodeResolução n' 102, de 1983,queau
toriza a Prefeitura Municipal de Estância, Estado de Ser
gipe, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
45.299.987,0[ (quarenta e cinco milhões, duzentos e no
venta e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e 
um centavo). 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoiUçãô 
n"' 103, de 1983 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n' 788, de 1983), que 
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autoriza o Governo· do EstaCo do Rio Grande do Sul e 
elevar cm Cr$ 12.742.087.534,29 (doze: bilhões, setecen~ 
tos e quarenta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhen
tos e trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER sob n~' 789, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

s 

Discussão, em turno úniC-O~ áõ PrOjeto de Resoluç3.o 
n~ 104, de 1983 (apresentado pela Coniissão de Ecorio
mia como conclusão de seu Parecer nl' 796, de-1983), Que 
autoriza o Govefno" do Estado de São PaUlo a elevar em 
Cr$ 1.058.394.126,00 (um bilhão, ciriciüerità-e oitO mi
lhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e 
seis Cruzeiros) o mOnlàrite ~de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n9 797,-de 1983."da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicid-ade. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minUtoS) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO D/;21-9-83 
E QUE, ENTREGUE À REVISiiO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTU.LO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Sena
dores, acaba de ser divulgada a terceira Carta de In
tenções, assinada pelo Governo brasileiro e o Fufldo 
Monetário Internacional. 

Não pretendo tecer coil-siderações mais -aprofundadas 
a respeito dos seus termos, aPen3s adiantar o que-consti
tui opinião quase unâriim-e:ffia:ISUriíiVez;-0 governo pre- ·
tende, através desse documento de intenções, estabele
cer, ou continuar estabelecendo, uma politica eco"nõinica 
altamente restritiva, que levará, sém sombra de dúvida, o 
País a uma recessão ãinda -maiS vi01Criiã~a--uma reCesS-ão
económica ainda mais aprofUndada, com gravíssimas 
conseqüências sociais: - - - -

Na verdade, a pretexto do combate à inflação, a pre
texto de se conseguir um superávit iiã balança comercial, 
procura-s-e -descarregar sobre os ombros dos trabalhado
res o pesadíssimo ónus da sOluÇão da -Crise brasileira. 

Mas, em cima da questão da terceira Carta de In
tenções, que ao que parece não será a última, acerca des
se documento, gostaria de tecer algumas--considerações 
rápidas a respeito da participação- do Congresso Nacio
nal niss-o tudo, ou melhor, dã llãõ participação do Con
gresso Naciorial, porque, a meu ver, uma pergunta que 
se está fazendo com insistência, na consciência do País, 
da Naçào, é a seguinte: o_ que o Con&resso Nacional, 
eleito no dia 15 de novembro de 1982, num processo elei
toral cantado em prosa e versos, co·mo uma ehorme con
quista populãf, o cjue esse CoflgreSso estã-fazCndO para, -
em nome da sociedade que o elegeu, superar todos esses 
problemas? 

A impressão que se tem ê que ele, de um modo geral, 
continua muito passivo, OU pelo merios- não tem dado 
passos maiores, exigidos pela dura reafidade que nós vi
vemos. t claro que ninguém está aqui, muito meitos eu, 
para responsabilizar O Coilgresso--NacionaJ peta- Crise 
brasileira. Que nãó se entenda desta forma, porque essa 
crise tem um responsáveís "fã"cllmente identificados, essa 
crise tem donos muito bem iden-tific:iCI.OS. Os donos dessa 
crise, os responsáveis põr-esSa- Crise, são ãqueles inte
grantes do pequeno grupo que, durante 20 anos no po
der, sem ouvir a NaÇão, sem ouvff o CÕllgrCsso NaCiO~ 
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- naJ, tripudiando sobre o Congresso, tripudiando sobre a 
sociedade civil, decidiu tudo e levou o País ao caos. 

Não se trata, no entanto, de chorar sobre o leite d_erra
m~do. e claro que o erro do passado precisa ser lembra
do como lição, sempre. Ninguém se desvincula de sua 
história e mliito~ menos o pOvo, como o nOsso, como o 
povo brasileiro. Mas, eu me preocupo com que o Con
gresso Nacional deve e precisa fazer"nurl1a circunstância 
como esta, numa conjuntura como esta, Parece-me claro 
que o País -não suportará os impactos das medidas de 
Confenção impostaS pelo Fundo Monetário Internacio
-nal, e nisto não estou sOZinho e nem ·as oposiçõCs estão 

~ sós. Estão aí a confirmar depoimentos dos empresários 
brasileiros, dos sindicatos, enfiril dos mais ._;ariados seto-
res do País. Sobretudo as medidas contidas na terceira 
Carta de Intenções, assinada peta Governo brasileiro no 
dia 15 próximo passado e entregue ao Fundo Monetário 
Internacional, -E_s_sas medidas são, na opiriião de quase 
todos, impossív_eis _de serem cumpridas, sem que se leve o 

-PaiS a uma de_sestabilização extremamente grave, 
-_cõ-nstituin.Po-se por conseguinte, um gravíssimo proble-
ma de Segurança Nacional. Políticos, eni.p-reSários, inte~ 
lectuais e até mesmo Ministros de Estado têm manifesta
do_, claramente, as suas apreensões em relação a esse fu
furo incerto do País, contido nos preceitos dessa política 
económica. 

~ii~guém de -bOm senso é capaz de achar que seria 
possível, no final de 1984, chegar-se aos resultados eco
nómicos que estão sendo preconizadOs pela equipe eco
nômica-CõniãnáaôiPefo Sr. Delfim Neíto: zeéar·o dêfici( 
público, diminUir i iriflação, até o limite de 55% e al
cançar um superávit comercial de nove bilhões de dófa
res. Claro que isto, Senl sombra de dúvidas, segundo os 
depoimentos das pessoas mais sensatas deste País, aca-

-- barã leVando- o- País a mTia i=eceSsãÕ ecOtlômicia muiio
mãior: ainda mUito mais graye, colo_cançl:o em risco o 
parqudrtdUsirial biasileiro no processo chamado de re
greSsão ou eS~agnação industrial. 

___ Ainda -a- respeito das metas económicas maiS impor
tantes contidaS na terçeira Carta de Intenções, é- um dos 

- maiores líderes empresariais do P~í~, o Sr. Antônio 
Ermírio de Moraes, que_ diz hoje, na iri:tprensa, ~e dilr~a 
o prêmip Nobel de QUjmica aos ministros da área econó- -
ffiica, caso conseguissem explicar comq atingir os pontos 
contido~ na,Caita assiry.ada com o fML prine?ipalmente 
os _ _referentes ao déficit público, à redução da inflação 

-Para 55% ao ano e ao ~uperáVit de 9 bilhões de dólares na 
balança comercial no próximo ano. Para o empresário, 
nenhuma das três medidas contidas na Carta serão cum
pridas._ O déficit público não pode chegai' a zero a não 
ser à custa 4!! drá_sticcis golpes, que os trabalhadores não 

. -Cstào mais !!ln Condição di suportar, CerCa da- ffietade da 
p-opulação econórn.icainente ativa do País trabalhil cOm 
remuneração que não ultrapassa dois salãrios:.mfnimOs. 
Além doS baixos salários, a classe trabalhadora apr_esen
[a níveis -mtiiio iníeriores de padrB.o aiimentar. PeSquisa 
re~lizada pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nu
LriQã-o apuro-u que existem hoje no Pais cerca de 21 mi
.lhõ~ de pessoas com sintomas de fome grave, desnu~ 
trição g-rave, Por outro lado, já no início dos aJ?.~S-80, o 

______.P__rQ_pilo-1SG_E-~iyulga_va que _C:erC-3 de 76% dos ~Tilsilei
ros tinham um pãdrão de alimentação inferior ~~ _mfni-
mo necessário. 

Nesse Processo todo o que mais nos preocupa é o fato 
de que o- índice inflacionário elevado tem, como princi~ 
pai causa, o a-Vassalador aumento dos preços dos alímen~ 

- tos, sobretudo os alimentos populares, os alimentos con~ 
sumidos 2elas classes trabalhadoraS que ganham menos, 
ã de mais baixa renda. 

----=-"A_Qui em Brasília, no Distrito Federal, nos_ últimos 
dõ)s anos, _ o_s pi-eços dÕs alimentos_ subiram cerca de 

Boôo/o.. Este ano Os alimentos já ÚVerãrri- um- aumento su
peiíói;- ate·agosfo deste ano, os alímentos jã tiveram em 
mêdia no País auinenios Superiores a . 120%. Isto 
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leVando-se eill conta que algu-ns deles, inclusive, tiveram 
redução dos seus preços mas, de um modo geral, os au
mentos foram extremamente grandes. No mês de agosto 
os alimentos subiram 17%- e no mês de julho 18%. 
Quer dizer, isto -é mais grave ainda porque, na verdade, 
isto aliado ao esmagamento salarial, aliado à erosão do 
poder de compra violento das massas trabalhadoras Ie~ 
vará o País a uma desestabilização gravíssima, com con
seqüências pOlíticas e sociais inevitáveis. Esta inevitavel
mente nos colocará diante de uma gravíssima questão de 
segurança nacionall 

E é por iSso, Sr, Presidente, que antes de conceder os 
apartes - porque estou numa análise preliminar a uma 
proposta qile quero fazer ao Congresso Nacional- com 
prazer, sem querer, revolvendo o passado imputar culpa 
a ninguém- ainda que s_eja possível identificar os verda
deiros culpados - quero deixar claro que a minha po-

- síção e-um juíZO de-Vâlõf que tell.ho o direito de formu
lar, gostaria de propor algo que possa significar uma 
partiCipação efetiva do Co-ngresso Nacional em tOdo esse 
processo, na busca de uma solução urgente para a crise 

- brasileira. -
Eu vou ~er, logo_ após conceder os apartes que darei 

com muit-O prazer, um requerimentó de minha autoria 
-dirigido a V. Ex' Sr. Presidente, no sentido de que se 
ç_onstitua no Congresso Nacional, uma Comissão Mista 
Especial composta com base nos critérios de pi-of>orcio
nalidade partidária, integrada -pelas Lideranças parti
dárias de a!Jlbas as Casas~-pelos Presid~ntes dos P(l_rti_dps 
i}OúticOS", e prêsidida pCir V. Ex•, Presidente do Corigêes
so NaCional, para que o Congresso busque juntamente 
com a -sociedade que ele representa, uma saída urgente 
para este Pais. Perdoem-me a indignaçãO que me-domina 
neste instante, maS-D.ãõ ln~ êPOSs-íVel tfatar de um assun
to como este sem me deixar dominar pela indign3.ção! 
~erã qUe nós n0s-3.iiiõrtecemos? Será que.fomos sU:b~ 

riletidos a um processo terrível de amortecimento que es~ 
tá transformando cada brasileiro num ser insensível, 
numa pedra fria? 

Não o posso crer r Eu não posso crer, porque a fome 
_,..,....a fome já não é um drama vivido apenas pelo Nordes~ 

te brasileiro- a fome já está assentada nos lares de mi .. 
_ _Jhões de brasileiros em todo o Tertitório Nacional. 

Qu_em não sabe disso'? Alguém- será capaz de não se dar 
conta dessa dura e triste realidade? 

Eu ouço com imenso praZer, inicialmente, o Senador 
José Lins, para a seguir ouvir o Senador Lázaro Barbosa 
e o Senador Itamar Franco. 

O Sr: JoséLins- V. Ex• tem toda razão quando suge
re que o Congresso participe mais, tome mais parte, na 
análise da problemática brasileira e que coopere com 
todo o poder da sua inteligência, da sua capacidade de 
análise e de sugestão, para que o País encontre melhores 
caminhos sobretudo agora nessa crise que atravessamos. 
Eu éstou de pleno e a:bsoiuto acordo com V. Ex• Eu que
ria, todavia, diier da mió.ha impressão de que, em pri
meiro lugar, V. -Ex• Oão pode responsabilizar somente os 
h~mens do po~er no País pela cris~ atual. :t: certo que 
quem está no poder1 certamente, deve se responsabilizar 
pelo o que ãcontece naquüo que decorre dos seus atas. 
Todavia, os a tos muitas vezes são impostos por circuns
tância que eStão além das forças das própria autoridades 
de um pais, V, Ex• sabe, na influência da crise internacio
nal, sob a qual em geral a Oposição não a quer ouvir, 
não a reconhece· e prefere jogar a culpa disso tudo em 
cima das autoridades brasileiras. Mas eu queria chamar 
ã-atei:lÇãõ" para Um ponto ou pelo menos para dois pon
tos importantes: o primeiro, Senador Henrique Santillo, 

- ê- para que ffós mesmos participemos melhor. :t: muito 
importante que nós percebamos a extensão, a verdade 
que está contida nessa Carta. Por exemplo: quando se 
fal~ na ~nulação do déficit público de 1984, o Governo 
riãà quer dizer senão- qu"e em 1984 a execução orçamenM 
táiia não terá déficit. Não significa que todo déficit atual 
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seja carrofdo no próxiino ano, mas slgn1fica que-o ba~ 
lanço de Despesa e Receita-de 1984 serã nulo; lião haverá 
acrésciino --do déficit acumulado através dos anos. E isso 
é uma coisa: mUito- diferente-do que se poderia eritender 
por zerar todo o déficit público hoje -isso me parece 
um pouco muito importante. O segundo ponto impor
tante é que quando eu ouço homem, como José Ermfrio 
de Moraes referido por V. Ex•- José Ermírio de Mo
raes opinar sobre essa questã-o e sobre a da inflação; tarn
bêm acho que é importante notar que quando se fala de 

. 55% de inflação é 55% na inflação de 1983. De modo que 
nós iríamos para os 70 ou 80% no fim do anQ que vem. A 
obrigação de chegar a 2,5% na média do último trimestre 
de 1984. Mas a inflação do ano de 1983, não deverá ser 
pela imposição da Carta, pela promessa da Carta reduzi
da a 55% mas a 55% da inflação_de 1983. 

O SR. HEl'JRIQUE SANTILLO- Essa é uma dacla
ração até do~ empresários que não está muitoJonge da 
verdade, o sabe V. Ex•. 

O Sr.José Lins- Eu estou dando a V. Ex• uma infor
mação. Concordo com V. Ex• em que o Senado c:leve 
cooperar mais. Mas é preciso que percebamos melhor a 
verdade dos fatos e das intenções das autoridades. Reco
nheço a crise tal como estâ posta em seu discurso e sobre 
a qual V. Ex• fala com propriedade, com tanta angústiã e 
razão. Realmente a subida dos preços nos gêneros ali
mentícios está acima de qualquer possibilidade das clas
ses menos favorecidas. Isso nos preocupa tremendamen
te. Mas é por isso m~ino que cabe às autoridades, àque

.Jes que estão no poder,-tomar medidas impopulares. Nós 

.não sairemos dessa crise sem dificuldade. a. preciso que 
haja uma compensação, que haja compreensão dos es
forços que essas autpridades estão fazendo, esforços que 
as tornam impop'ulares, sem sombra de dúvida, mas é 
esse o tributo que o Goyerno paga, em razão da lealdade 
que deve ao Pais. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Meu Deus! Como 
eu gostaria de poder reconhecer neste Governo, pelo me
nos a intenção de procurar uma safda que não Tosse tão 
onerosa_ ao povo brasileiro, tão nefasta ao povo brasilei
ro. A compreensão que eu estou tendo, e eu lhe sou abso
lutamente sincero, pois procuro, tanto quanto possível, 
dissociar de minhas posições políticas e partidárias a 
análise dessas questões, ê a de que, hoje, no núcleo cen
tral do poder que ainda decide no Pais, mas que está de
cidindo cada vez mais por impOSições externas, existe 
uma frieza de Pólo Norte, uma frieza polar, uma insensi
bilidade pétrea. ~ a impressão que tenho, e preciso 
registrá-la nesta Casa. Não Clitou isolado nisso. ln_feliz
mente, eu diria, infelizmente -rião estou só nisso, porque 
conversando com pessoal em Brasflia, no meu Estado e 
em outros Estados, tenho observado.ess~ mesmo tipo de 
manifestação por parte das pessoas, de um modo geral. 
Será que todas essas pessoas estão equivocadas? Existe 
uma grande perda de credibilidade por parte do Gover
no, ao lado_de uma melancólica desesperança por parte 
d_o_ povo. Eu diria que existe uma perda da credibilidade 
que hoje atinge a todas as instituições br~sileiras ou a 
quase todas as instituições brasileiras. ~ lamentável ter 
de dizer isso.-Gostaria de dizer o contrário, n:ta~ _a vCrc!a
de ê que é isso que estoU percebendo: o povo está desa
creditando_ de todas as instituiçÕ!:S, sobretudo do Gover
no Federal, do Go_y_ern_o que decide. O povo sabe, o povo 
compreende, tem consciência de que quem decide é o Po
der Ex.ecutiv_o. É J::le qu_em ainda decide todas as ques
tões. Ele tem decidido só, sem ouvir o COngresSó-wacio
nal, sem ouvir o põvo, sem ouvii' Os segmentos organiza
dos da sociedade. _E: essa a impressão nítida que o povo 
tem do quadro político brasileiro. 

Como gostaria de estar aqui, Sr. Presidente, para dizer 
a esta Casa-que estâvanios Confiantes em que o barco es
tá no rumo certo! Como gostaria de ter aquela confiança 
que me foi manifeSüida, durante anos a fio, aqui neste 
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plenário, põr- Líderes do Partido do_ Governo, a dizer
nos alto e bom som que n:ão iiOs pri::ocupâssemos, por
quç_ o País estava sendo_ admiravelmente administrado e, 
sobretudo, que Sua dívida- externa estava sendo coÍnpe
tentemente administrada! Deu no que se constata: o País 
praticamente insolvente pela imprevidência, pela insensi
bilidade, pela incapacidade dos araut9s da nossa política 
económica de_ ouvir as ponderações que insistentemente 
foram formuladas. Será que temos razões para confiar 
nos "milagreiras" da política económica ou será que te
mos razões maiores para crer no Congresso Nacional, na 
sua capacidade de ouvir os setores organizados da socie
dade civil, em pouco tempo, inclusive para proj>õr algu
ma alternativa para este País? 

E, Srs. Senadores, não foi outro senão o próprio Presi
dente da República que há pouco tempo, hâ menos de 
doís anos, disse em Portugal, visitando aquele país, mas 
precisamente no Congresso daquele pafs, disse: 

"Desejo significar, com minha presença nesta 
nobre Casa, o mais alto apreço da Nação brasileira 
pelo Legislativo Português. Num momento de crises 
e dificuldades políticas em todo o m1.1ndo, são parti
Culãrmente relevantes aS-funÇões doS Legislativos ria 
busca da melhor opção política, com base no diálo
go e na negociação." 

1:: o que proponho, ê o que devemos propor, a meu 
ver. 

A nossa pfoposta é de que o Congresso Nacional, pre
sidido por V. Ex•, Sr. Presidente, proponha algo mais. E 
jâ disse que não_ estou aqui para condenar o Congresso 
Nacional. Eu também não mentiria se dissesse que _consi
dero estarmos fazendo muito_ pouco; nãO mentiria. Sou 
absolutamente franco e sincero! Não mentiria se dissesse 
aquí que considero estarmos fazendo muito pouco, que 
os partidos políticos, de um modo geral, estão também 
fazendo muito pouco. ~ claro que sou obrigado, muito 
mais como br&sileiro do que por motivos_ político
partidários, a imputar maior reSponsabilidade ao .PDS 
do que aos partidos oposicionistas. ~ claro, e qualquer 
um de- nós, honestamente, faria iSSõ~ sem rer-o--p-ensa
ni.entÕ- torcido por posições pOlítico-partidárias. 

Mas, a verdade ê que o Co.ngresso, como instituição 
precisã fãzer algo. Há pouco-, disse aqui nesta tribuna, 
também, que a nossa posição pode ser explicada a Nação 
até à véspera, até ontem. Até ontem a nossa posição po
deriCSer eipiicada historicamente- à Nação; riJas talvez 
hoje ou amanhã, se continuarmos asSim, rião teremos 
condições de .explicá~Ja ao povo brasileiro. Porque os 
tempos são outros, os dias são outros, ·a j>ovo cOnquis
tou essa abertura, o povo conquistou novos dias, o povo 
conquistou novos tempos. De uma forma ou de outra, 
com. essa ou aquela interpretação, o povo conquistou no
vos temp'os. Não podemos continuar SUbmissos, perma
nentemente submissos à decisão de duas ou três pessoas 
que hoje na verdade têm os cordéis puxados pelos credo
reS externos dá-P3ís, representados pelo Fundo Mone
táriO "ri-úernaciollal. ,Até ontem, essas pessoas decidiam 
sozinhas por 120 milhões de brasileiros; hoje, pior ainda, 
ofensa maior ainda, porque, além da ofensa à soberania 

o POPidú, ofende-se também a soberania nacional: essas 
pessoas- têm os cordéis puxados pelo Fundo Monetârio 

· lnteiriaciorial. São efetivamente marionetes nas mãos 
dos .grupos financeiros internacionais. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite-me, V. Ex• um apar
te? 

O SR. HENRIQUE SANpLLO - Ouço, com pra
zer, o Senhor Lâzaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador Henrique 
Santillo, eu quero me congratular pelo oportuno pro
nunciamento_ de V. Ex•, analisando a enorme crise que se 
espraia no Brasil de hoje em ioCfos os setores, e que no 
campo econômico e social deixa aí escancarada, para 
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quem quiser ver, a olhos nus, uma chaga imensa, um vul
cão de desespero, de inconfonnismo da sociedade brasi
leira. No tocante à famosa terceita Carta de Intenções 
com o Fundo MOnetário, hã cerca de 10 dias, na França, 
conversando com banqueiros europeus, que diziam reco..:. 
nhecer que as formas tradicionalistas e duns, fórmUlas 
sobretudo inonetaristas. do Fundo Monetário Interna-_ 
cionRI, não podiam, não tinham como ser aplicadas no 
Brasil. Está lla cara, na percepção de todos, que se, a se 
ampliar ainda mais a recessão económica que aí está, 
não __ é_apenas, nobre Senador, o setor industrial do País 
que v~i-se desativar quase como um todo, porque 50% 
õU--6Õ% dele já está desativado. SãO os próprios setores 
priJ!lãrios de prõdução que já não têm coridições sequer -
de responder à demanda de alimentos para a_limen~ar o 
povo brasileiro. Temos um exemplo: o Govex;no expor
tou, rec_entemente, 700 mil tooeliidas d~ milho para_ a 
União Soviética, ao preÇo de 169 dólares a tonela_cl_a,_e 
importou essas 700 mil toneladas, a_cento e tant.os dóla~ 

_ res. a Jonelada, e não tem_ mais ~on~_iç_ões de honrar os 
compromissos que assurn"i-~ co~ a· venda de grãos, que já 
faltam para atender à demanda interna. Aí estâ o custo 
de vida cada dia aumentando, o leite, por exemplo, sal
tando de preço. Mas salta por quê? Aín'da ontem, eu 
con-versava com um empresârio do setor leiteiro, e ele me 
mostrava que hâ um ano o produtor de leite, com um li
tro de leite, vendido a preço de produção, comprava três 
quilos de torta; hoje ele precisa de um litro e meio para 
comprar um quilo da mesma torta. Por que esses setores 
mais importantes ainda são monopolizados pelas empre
sas multinacionais, que impõem o preço e fazem o que 
querem? Parabéns, Senador Henrique Santillo, pela sua 
proposta, objeHva e clara, de engajar o Congresso Na
cional, de engajar esta Casa na busca mais efetiva de ca
minhos que nos levem a superar asgravissimas dificulG.a
des de hoje. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Senador Lâzaro 
Barboza, agradeço imensamente o seu aparte. V. Exf
abordou em palavras rápidas, a meu ver, toda a que_stão. 
~ clã"ro-que nós reconhecemos que o problema mais gra
ve hoje reside na desativacão do nosso parque·industrial. 
t inuito sério eSSe ·problema. Há exemplos históricos e 
bem pró~ir~os a respeito disso. 1:: claro que lerrios que lu
tar com todas as nossas forças para preservarmos esse 
grande bem, que ê o nosso parque industrial e que já é 
um grande parque industrial. Claro! ~.importantíssimo 
preservá-lo. E na medida em que o processo de recessão 

_se alastra estamos correndo gravíssimo risco de perder-
mos tudo isso -.de perdermos as patentes, o registro na 
memória econômica do País. Estamos com;:ndo o risco 
de perdermos o aprendizado histórico que temos de 
como_ fa?;e-r muitas coisas; o aprendizado tecnicológico. 
Estamos correndo o risco de não podermos preservar 
tudo isso, e isso vale uma fortuna incalculável para o 
povo brasileiro. 

É claro que ao lado disso, como bem disse V. Exf- e eu 
também, a nossa preocupação urgente, imediata, é con:l 
o abastecimento interno do País. Nós estamos com os 
produtos alimentícios populares sofrendo seguidas ma
jorações de preços. Na verdade já não se pode usar como 
referência ós meses, mas os dias, como disse o nobre Se
nador NelsQn Carneiro. Isso ê extremamente grave por
que significa fome, o que é gravíssimo. 

O Sr. Severo Gomes - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nc;_~!?!e Senador? 

0 -~R.lfENRIQUE SANTILLO -Ouvirei com pra
zer o nobre SenaQ_ot _Severo Gomes. _ 

O Sr. Severo Gomes- Senador Henrique Santillo, V. 
Ex• traz hoje a_o Senado Feder~l umaproposta oportun~ 
a resPeito dissa questão gravissimá, urgentíssima. V. Ex• 

-· fez referência à fome. Sempre houve fome no Brasil, mas 
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nunca na catastrófica dimensão a que hoje assistimos. 
Primeiro o grande drama do Nordeste. E o Nordeste só 
terá aUmentos produzidos por ele depois que chova e 
vencido o prazo dos trabalhos agrfcolas até as colheitas. 
Mas a fome se alastrou pelas grandes cidades brasileiras, 
e aqui o Senador Lázaro Barboza lembrou a exportação 
de milho, cujo embarque assistimos -peta--teleVisão, nO 
Porto de Paranaguá na semana passada. Nós estamos 
exportando os nossos alimentos, muito deles com enor
mes subsídios, como é o caso do açúcar, e não fazemos 
um plano para libertar o País desse grande escândalo 
bíblico, que é a fome se expandindo crescentemente den
tro do território nacional. Precisamos de medidas ur
gentíssima para impedir a eXportação- do que resta na 
nossa despensa, para nos esforçar dentro de uma econo
mia de guerra, para levar alimentação a esses desespera
dos, sob pena de assistirmos à derribada da indústria na
cional, não só nessa que-stão- mais dolorosa da fome, que 
avança nas cidades e nos campos, mas também quanto 
ao desemprego. Foram cinqUenta anos de trabalho, 
como disse V. Ex•, para construirmos a indústria, para 
avançarmos um poucQ na construção de uma tecnologia 
nacional, para construirmos uma engenharia nacioilal, e 
tudo isso sendo ameaçado e destruído. A grande ques
tão, nobre Senador Henrique Santillo, é a questão políti
ca, que hoje, dentro das normas que estão estabelecidas 
pela Carta de Intenções ao FuildO Monetãrio lnternacío-" 
nal, só pode se agravar. Não entra na cabeça de ninguéni 
que o Brasil poSsa suportar a continuidade crescet;tte de 
um sacrificio dessa dimensão. Creio que hoje -tOdo oBra
sil se aflige e pensa nisso. Mas temos uma obrigação 
maior, que fomos votados pelo povo, temos a obrigação 
eminente de propor, de discutir e de convencer os nossos 
companheiros a mobilizarmos o País para que seja possí
vel produzir uma profunda mudança. Vivemos num país 
cuja agricUltura nesses últimos quarenta anos foi a que 
mais cresceu no mundo; cresceu, infelizmente, para 'ali
mentar outros povos e não com o objetivo fundamental 
de elevar o padrão de vida da população brasileira, mes
mo porque essa população não tinha renda. As políticas 
de arro-cho salarial impediam- que o trabalhador, que 
produzia os alimentos, pudesse deles se beneficiar. En
fim, louvo a iniciativa de V: Ex• e apCnas quero ãcrescen
tar a urgência enorme de mobilizarmos o País, de con
vencermos os nosso companheiros a criarmos uma força 
politica interria e nacional para mudarffios os rumos des
te Pais, que certamente tem tudo para ser uma grande 
nação, para vivermos na fraternidade e na paz. b que 
nos falta é essa força política, essa organização das 
forças sociais e políticas -do-sra:Sil.- Congratulo-me com .. 
V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTfLLO - .Permita·me ex· 
pressar, eminente Senador Severo Gomes, a grande ad
miração que nutro por V. Ex' Lembro-me que hã mais 
ou menos oito anos V. Ex•, diante de uma Nação ·ainda 
não muito acordilda, não muito consciente desses graves 
problemas, jâ previa o que dentro em breve aconteceria 
neste País. V. Ex" desde então, granjeou a simpatia da 
Nação brasileira. Tomou atitudes corajosas e pOSiciona
mentos firmes. Posicionamentos que a Nação estã a exi
gir de todos nós, índepen(fente de posição político
partidária, independente de filiação partidária. A si~ 

tuação é tão grave que, a estas alturas cabe-nos, acima de 
quaisquer divergências ideológicas, buscar soluÇões polí
ticas para o Pais, e com extrema urgência, como bem dis
se V. Ex• A meu ver, corn urgência-urgentíSsima! 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Henrique_San
tilio, creio que V. Ex• meteu o dedo na ferida quando 

DIÁRJ6DOTONGRESSO NACIONAL (Seção Il) 

mostrou a ameaça terrível que paira sobre a indústria mi
cional. V. Ex• antes mencionou a opinião do empresãrio 
Antônio ErmíriO i:ie Morais, dizendo que dava um Prê
mio No bel de química para quem explicasse como o Bra~ 
sil poderia atingir esses objetivos, através da Carta de In
tenções. Nobre Senador, se o Sr. Antônio Ermfrio de 
Morais sabe que não pode, o Ministro Delfim Netto 
também sabe que não, o Ministro Galvêis sabe que não,_ 
e os. banqueiros internacionais também _sabem que n-ão 

--pode. O que -há por trás de tudo isso, e V. Ex• denunciou; 
muito bem, é um plano diabóHco, infernal para liquidar 
com a indústria brasileira. Então, V. Ex• _está verifican
do, POUco--a pouco, que a indústria brasileira estã- sendo 
desativadã e pouco a pouco ela vai passar para outras 
nações.~ esse o_objetivo dos banqueiros ii:Lternacionais, 

- e-v~EXf -fez a denúncia illuíto bem, com muita oportuni
dade. Quanto à participação- do Congresso Nacional, 
eminente Senador Henrique Sanf:illo, eu louvo a sinceri
dade e a boa intenção de V. Ex• com relação a essa co
missãO~ Mas v. Ex• durante seu discurso declarou, e eu 
Pensei que chegasse onde eu queria chegar, que hoje tal
vez o Congresso Nacional pudesse se desculpar perante a 

·-OpliiiãO j)ública e amanhã, não. Eu estava pensando que 
V. Ex• iria fazer referência a unia exceleiite e op9rtuna 
Chail"Ce qUe o COngresso Naé:iona_l vai ter hoje, d~ liqui
dar com o_ Decreto-lei n9 2.024. Então verifica V. Ex•, 
este Congresso Nacional, que V. Ex• estã convocando 
para dar uma solução para os problemas brasileiros, que 
estâ conv_o_cado para às 18 horas e 30 minutos df:hoje, dá 
quase que um :paliativo à classe assalariada, é só às 18 
horas e 30 minutos és te Congresso Nacional comparecer 
à sessão para derrubar o Decreto_-lei n9 2.024. Mas o que 
aconteceu, e ontem V. Ex• foi testemunha ocular, é que 
os nobres representantes do PDS foram lã somente para 
Perturbar e prejudicar a sessão, que ia tendo o seU curso 
natural, normal, já se ia até realizar a votação, quando 
os líderes efetivos do PDS foram convocados, às pressas, 
ao Congresso Nacional, para perturbar. Por isso, nobre 
Senador Henrique Santillo, embora louvando a iniciati
va de v.· Ex', permita-me que descreia do sucesso dessa 
comissão, porque V. Ex• j_ã, antecipadamente, reconhe
ceu que ela tem que resp-eitar a proporcio!].alidade parti
dãria. 

O SR. HENRlQUE SANTlLLO- Prefiro crer que o 
CoiJgresso ainda hã de se elevar à altura da sua impor
tância, sobretudo à altura do papel que a sociedade bra
sileira estã exigindo que ele desempenhe. Estou conven
cido de que poderemos dar explicações válidas sobre o 
que fizemos ou não fizemos até ontem. Talvez, cOnti
nuando assim, não tenhamos condições de explicar o 
4oje nem o amanhã. Prefiro acreditar que hoje à noite o 
Congresso Nacional rejeitarã o Decreto-lei n9 2.024, as
sim co~o prefiro acreditar que_ rejeitará o Decreto-lei n9 
2.045, no dia 16 de outubro próximo vindouro. Prefiro 
crer que o Congresso Nacional tenha condições de, 
mobilizando-se, também mobilizar a sociedade brasileira 
para a bus~a de uma solução. Prefiro crer ainda nisso, 
e_minente Senador, porque não vejo outra alternativa, 
não pon_sigo vislumbrar outro horizonte. Lamentavel
mente, não consigo !iiscemir ~:mtra alternativa e preciso 
ainda, Como homem público e cidadão brasileiro ainda 
crer nisso, sobretudo como congressista. Estou certo de 
que esgotart;:i os meus últimos esforços nessa busca, as 
n:tinhas últimas forças, Prefiro acreditar nisso, darn. a ur
gência, a emergência do problemª brasileiro. Prefiro 
acreditar que o Congresso Nacional consegui rã, adotan
do posições políticas consentâneas com a nossa rCaJida
de, mobilizar os setores mais organizados da sociedade 
brasileira, os mais influentes, para juntos buscarmos 
uma solução alternativa que não signifique mais desem
prego, mais arrocho salarial, mais recessãQ eçonômica, 
mais fome, mais misé:rla, mais inflação, mais dívida ex-
te-rna, -e assim por diante. 
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O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite um apar
te, Scnad~r t!cnrique. Santillo? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouvirei o eminen
te Senador Itamar Franco, que me havia solicitado ante
riormente, e, logo a seguir, V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Itamar Franco- Senador Henrique Santillo, V. 
Ex• tem razão. Se não aCreditar-mos neste Congresso Na
cional que foi renovado há poucos meses, vamos acredi
tar em que e em quem1 Os rumos da democracia, como 
sabe V. Ex•, são universais, e o fortaledmento do Con
gresso é fundamentaL V. Ex• há pouco, eu anotei, falou 
em frieza polar. e verdade que há uma descrença genera
lizada no povo brasileiro; há o pessimismo que se alas
trou por esta Nação, e não sem razão, Senador Henrique 
Santillo. O Senador Hélio Gueiros lembrava, hâ pouco, 
o 2.024. Tivemos o 2.012, o 2.024, temos o 2.045 e temos 
o 2.048, de que ninguém fala, mas que está dentro do ro
teiro qUe V. Ex• traçou inicialmente, com essa Carta de 
Intenções ao Fundo Monetário Internacional. Aqui, 
abro um parêntese: V. Ex• conseguiu essa Carta onde? 
Pelo Congresso Nacional? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• sabe que 
foi através da imprensa. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• é um parlamentar e só 
-tomou conhecimento dela pela imprensa. ~ Senador 
Virgílio Távora me comunicou que o nosso Líder rece
beu essa Carta de Intenções. Eu já a pedi, oficialmente. 
Felizmente, o Sr. Presidente do Congresso Nacional, o 
Presidente do Senado, tem despachado todos os nossos 
pedidos. Nósjã pedimos, -oficialmente, essa Carta de In
tenções e o memorando técnico. Mas a verdade é que V. 
Ex• a leu nos jornais, e se a imprensa não publica, e se 
não se ajoelha e pede aqui humildemente, nós ficaríamos 
na expectativa para recebermos o Projeto I, o ProjetQ 2, 
o Crédito Ampliado, o Crédito com o Banco de Com
pensaÇões, com o TeSouro Americano. Até hoje, por 
incrível que pareça, veja V. Ex•, nós não temos no Con
gresso Nacional a resposta do Fundo Monetãrio Inter
nacional à priffieira Carta de Intençàes, e nem à segunda 
Carta de Intenções. Daqui a pOuco, é a terceira, a quar
ta, a quinta, a sexta e a sétima. Mas V. Ex• é um homem 
de fé, e espero que essa fé de V. Ex• possa contagiar a to
-dos nós, porque realmente jã vamos ficando assim desa
nimados. A verdade é que se nós não rompermos a estru
tura de poder - nós queremos rompê~la, e eu não me 
canso de dizer isso, nós queremos rompê-la democratica
mente, atni.VéS das eleições diretas ..,--se isso não aconte
cer no País, se nós não redirecionarmos o nosso modelo 
de desenvolvimento, não sei onde vamos chegar. Para
béns a V. Ex•, e oxalá esta fé que brota dos seus lãbios, e 
que é persistente no seu coração, possa contagiar, no 
momento, os homens que .dirigem o nosso País. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V. 
Ex•. Coniinuo dizendo que prefiro crer na grande possi
bilidade do Congresso Nacional, fortalecendo--se por 
força das próprias circunstâncias, por força da própria 
conjuntura nacional, nos partidos polfticos fortalecendo
se, e todos, num diálogo aprofundado com os demais se
tores da sociedade, naquilo que a sociedade tem de orga
nizado, buscarmos uma solução. Preciso acreditar nisso, 
e acredito que todo o Congresso precisa acreditar nisso. 
T adas nós Congressistas precisamos acreditar nisso, 
porque outras alternativas, claro, poderão existir, rrias 
todas levam nosso raciocínio, levam o nosso pensamen
to, para vias impróprias de solução de nossos problemas. 
Na verdade. seriam soluções falsas. Uma única via nos 
leva à solução verdadeiramente democrática, à alternati
va verd<i~eírainep.te democrática, que ê aquela que pode
rá transformar o Congresso numa instituição represerita
tiva e forte, capaz de tomar algumas decisões. 
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Estou certo de que nós não estamos muito distante 
disso. falta,~11,os também um pouco de iniciativa para is
so, a partir dos partidos políticos e do próprio Congresso 
Nacional. Chamo a atenção, inclusive da Presidência _do 
Congresso Nacional, chamo a -~tenção no bom sentido, 
faço um alerta, como todos nós jã estamos fazendo , 
alerta que anda aceso .nas nossas consciências,-~ que é 
preciso se registre, também, no PlenáriC! desta Casa. Re
gistro esse alerta. Sobre _os seus ombros, eminente Presi
dente pesa uma gravissima responsabilidade, presidindo 
o Senado e, por conseguinte, o Congresso Nacional_. Pe
sam sobre os nossos ombros, membros da Comis.s_ão_'Qi:_ 
retora do Senado e, por conseguinte, Comissão Diretora 
do Congresso Nacional, pesam gravfssimas resPonsabili
dades. ~ preciso ·que tomemos alguma iniciativa, que 
procuremos essa iriiCiativa, que nos desdobremos nessa 
procura. A sociedade está exigindo isso. 

Todas as pesquisas indicam, todas as pesquisas orien
tadas nesse sentido têm os seus resultados a nos indica
rem que os setores organizados do povo almejam, com 
veemência, o fortalecimento do Congresso. Se se pesqui
sa o pessoal relacionad_o com a questão de Informática 
no País, esse pessoal, quas~: unanimemente, nos informa 
que é preciso transferir ao Congresso NacionaL o di_reito 
de estabelecer uma política nacional de Informática; se 
se pesquisa entre os produtores rurais. vai-se yerificar 
que os produtores rurais desejam que o Cciiigresso Na
cional, que eles ajudaram a eleger, estabeleça utha efetiva 
política agrícola e agrária para o País; se se pesquisa en
tre os educadores brasileiros e entre os estudantes brasi
leiros, eles vão nos dizer desejarem com ar"dor que o 
Congresso Nacional readquira o direito_ de ~stabelecer 
uma política nacional da educação democrática e assim 
por diante. - -

Claro que precisaremos estar à altura das exigências 
da sociedade brasileira. Clã.ro, volto a dizer, haverá 
como exp[icar aos nossos filhos, aos nossos descenden
tes, a nossa posição, talvez atê ontem, mas nã·o-darâ para 
explicâ-Ia hoje e amanhã, se continuarmos assim, se nãü 
procurarmos verdadeiramente dar passos mais longos, 
mais apressados, consoante a necessi9ade do momento 
presente. 

O Sr. Benedito Ferre ira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não. Com 
prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Henrique 
Santlllo, eu, que jâ caminho para o entardecer da vida, 
aprendi muito cedo, porque e:r<perimentado muito cedo 
pelas dificuldades da existência, dificilmente as famílias 
se unem quando na partilha de um inventário faustoso, 
mas normalmente as famílía!:i se unem muito em- torno da 
panela vazia. Verifico aqui, hoje, um fato que julga-va 
difícil ocorrer, eu aplaudir posições de V. Ex•, tais as 
profundas divergências ideológicas que nos separam. Na 
realidade, verifico que V. Ex.• alcançou aquilo que- pa
rece- toda a Nação para isto caminha,- impossível 
falar em regime democrático coin-a barriga Vazía, írri
possível fazer essa abertura_democrâtica e chegar à de
mocracia com estômago vazio. Ouvia há pouco o nosso 
colega, o ex-Ministro, industrial e grande pecuarista, o 
Senador Severo Gomes. Corii toda a sua experiênc1a, 
com toda a sua capacidade de observação, S. Ex• apre
sentou as razões que entende nos induziram e nos leva
ram a esse cipoal, esse emaranhado económico em que 
nos encontramos. 

J.t' tenho confessado, e volto a fazê-lo nesta tarde, al
gumas observações na busca des~e caminho que V. Ex• 
persegue- a saída, um novo horizonte, uma nova pers
péctiva para a situação que nos aOige, sobretudo no que 
diz respeitõ à fonie. Nestas m_inhas observações e em 
oportunidade próxima ainda voltarei ao assunto, trago 
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um ®do, quejâ o adianto no discurso de V. Ex• aprovei
tando principalmente as observações do Senador Severo 
Gomes. NO Brasil, como afirmei há poucos dias, desde 
os albores cj.a _República, ocorre, acentuadamente, uma 
polltica efetiva em desfavor da nossa agroPecuária, 
como quer cobrar os desmandos, os absurdos que foram 
praticados antigamente pelo chamada nobreza rural. 
Mas essa vingança tão prolongada tem-nos custado real
mente muito caro. Lembro, por exemPlo, que em 1950, 
quando as coisas não andavam tão desastradas n~ste 
país, tínhamos uma agricultura participando com 26.4% 
da renda nacional; a indústria, ainda Incipiente, com 
25.-6%; e o setor de serviços contentando-se com 48%. De 
lâ para cá, nesse bacharelismo, nessa preocupação de 
co_rtejar o homem urbano, porque este vota, porque este 
pression_a, porque este faz passeatas, porque este tem 
meios de induzir o Governo, porque este homem urbano 
faz birra e faz protestos, já chegamos em 1978 com o se
ter agrícola somente com participação de 12.4%, a indús
tria, com um crescimento relativamente mqdesto, 37 .6%, 
s_e considerarmos todos os insumos, todos os fatores que 
foram agregados ao nosso parque industrial de i9so a 
1978; e o setor de serviços já absorvendo mais de 50% da 
renda interna. O extraordinário nisto tudo é que em 
1950, se V. Ex• atentar para os números, verificará que o 
setor de intermediação financeira, nó caso os banquei
ros, se contentava e prosperava com 3.58% só da renda 
nacional, e já em 1978, atiilgia 9.38% da renda nacional. 
Vemos, portanto, que o setor_ de serviço progrediu e foi 
todo direcionado para os banqueiros. O mais grave- e 
para concluir- é que em 1981 -dados esses que estou 
COnseguindo Deus sabe como, porque realmente não têm 
sido publicados, todas as áreas que poderiam e deveriam 
estar manuseando esses dados não os possuem- o certo 
é que em 1981 o setor de indústria, de modo geral, chega
va à ordem de 33% de participação; a agricultura já cain
do para II%, e o setor de serviços abiscoitando assusta
doramente 56% da renda nacional. Se todo o crescimen
to, no perfodo ànterior de 28 anos, foi só em favor do se
tor financeiro, não tenho receio de afirmar que nesse 
exercício de 1981 -nem oüso imaginar {982 e 1"983, 
porque a situação é mais grave - o setor finanCeiro já 
deve estar levando de 15 a 16% do total da renda nacio
nal, admitindo-se a tendência das estatísticas, qae- real
mente têm sido mais ou menos uniformes, no curso de 
toda essa série que examinei. Então, vê V. Ex• que é do
loroso, um País que não tem poupança sequer para cus
tear o seu desenvolvimento, e tem ela toda orientada 
para um consumismo desgraçado, que nos levou a esta 
posição de terrnos automóvel na porta e não termos ga
solina para pôr no tanque e muito menos comida no es
tômago, mas preocupados com o status de termos auto
móvel, porque induzidos pelo marketing e pela publici
dade. Chegamos a esta situação de vçr hoje o se:tor finan
ceiro com mil e pouco_s estabelecimentos, com cartÇSes, 
1.400 agências em todo o País, ai incluídas _até as Bolsas 
de Valores, vale dizer, toda a área financeira participan~ 
do com JS a 16% da renda nacional, enquanto 5 milhões 
167 mil propriedades rurais tão-somente com pouco 
mais de lO% dessa mesma renda nacional. Estas, as colo
cações que pediriã permissão a V. Ex• para colocar no 
tex_tQ do -seu discurso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço. Lerei, 
, a seguir, o texto do meu requerimento. 

O Sr. Virgílio-Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Com muito pra
~ zer ouço o aparte do nobre Senador Virgilio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador Henrique 
Santillo. o aparte é apenas para tranqíiilizá-lo um pouco, 
para aplacar as suas preocupações, quase diríamos essa 
sua ira sagrada. O Partido Democrático Social, por deci
são da sua Díreção maior, tem, já como término de tra-
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balho, o resultado de uma comissão que ouviu os mais 
diferentes setores da sociedade brasileira, e somos insus
peitos, dela não fazemos parte, de maneira a apresentar a 
solução, que este Partido perfilha, Senhor Presidente da 
República para o enCaminhamento da política 
ec;onômico-financeira. Isto é sabido por todos, e, no caso 
especial, podemos dizer a V. Ex• quejã está praticamente 
no fim esse trabalho. Era um adenda que gostaríamos de 
dar como explicação a V. Ex•, sem entrar nos seus .. con
sideranda" e chegar aos seus finalmentes. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu mentiria se 
dissesse a este Plenário que não ando cansado de ouvir 
isto não do Senador Virgílio Távora, mas de muito de 
seus companheiros de bancada. 

O Sr. Virgílio Távora- Perdão. De fato, procuramos 
não transmifír ·nada que não pensamos seja a verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Embora com 
toda a sUa coiteSlã, com toda a sua finura já está ficando 
monótono Ouvir: .. fique descansado"; não se preocupe, 
pOrque 'll.s coisas estão indo bem, pois o Partido do Go
verno está encaminhando bem as coisas; porque ele está 
ganhando espaços; porque ele está se transformando em 
Governo; porque vamos chegar lá; não tenha tantas 
preocupações, porque o País vai ser muito bem adminis
trado; porque a dívida externa está sendo muito bem ad
ministrada. En1im é uma ladainha que, a meu ver, infe
lizmente, este Plenário anda cansado de ouvir. 

O Sr. Virgflio Távora- Parece que não ouvimos V. 
Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não nas palavras 
de V. Ex', já disse, mas de seus companheiros de Partido, 
repito. 

O Sr. Virgflio Távora - Ah, muito bem! 

O Sr. Henriqu~Santillo- Não nas palavras de V. Ex•, 
nas palavraS de muitos de seus companheiros, de vários 
de seuS companheiros, infelizmente. Eu até gostaria de 
dizer aqui O contrário, de que também com muita Corte
sia, com muita lhaneza, que são as características de V. 
Ex•, pudesse dizer-lhe o contrãrio. A partir de agora, a 
partir de sua palavra, tranqUilizo-me. Deixo de apresen~ 
tar ao Presidente da Casa a minha proposta, o meu re
querimento, porque as coisas estão sendo ... 

O Sr. Virgílio Távora- Ao contrário, achamos que 
V. Ex•. deve apresentar. Estamos numa democracia. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... muito bem en· 
caminhadas. Pelo que deduzi das palavras de um grande 
companheiro de V. Ex~, que é o Senador Benedito Fer
reira, que representa aqui, com muita honra para nós, 
fambém, o nosSo Estado, pelo que ouvi de suas palavras, 
ele não anda sabendo dessas buscas "<;lo próprio Pa~tido 
de V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora - Mas isto não é possível não 
saber. Todos os jornais estamparam a notícia a decisão é 
pública. Já está em seu fim o trabalho. Se vaí dar bom ou 
mau resultado, V. Ex• vai julgar depois, como a cons
ciência nacional também. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Henrique Santillo, 
V. Ex~ permite uma rápida observação? (Assentimento 
do orador.)--:- Eu cometeria uma injustiça para Com a 
direção do meu Partido, se eu realmente não desse a V. 
Ex• essa informação. Fui designado, pela generosídade 
dos meus companheiroS, para fazer parte desse grupo de 
trabalho, quando me foi facultado fazer essas colo
cações, esse meu posicionamento, externar minhas preo
cupações. E hoje, com muita alegria, constato que V. Ex• 
as abraçou. V._Ex•, realmente, tem sido um homem preo-
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cupado e dedicado a essa causa, o que não ê novidade. O 
que registrei com alegria foi a possibilidade de nós dois 
estarmos comungando a mesma preocupação, buscando 
o mesmo caminho para a solução dos problemas que 
anigem a nossa gente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Estamos na preli· 
minar, mas vejo que V. Ex• compreendeu melhor o 
espírito da coisa do que a Liderança do seu Partido, nes
ta Casa, hoje. Na verdade, não se trata do PMDB, do 
PTB, do PDT, do PT, ou mesmo do PDS apresentar 
uma proposta à Nação; não se trata disso. Não vivemos 
períodos normais em que se possa admitir a hegemonia 
de um partido político. E nem o PDS terâ. essa hegemo

. nia, porque não ê dele a hegemonia. A hegemonia ê de 
outras forças; forças que não se encontram no interior 
do PDS, inclusive, assim como óão st~ encontram qo in
terior de nenhum dos partidos políticos hoje no Pais. A 
verdade é que não vivemos períodos normais, não vive
mos uma vida política normal- e quem disser isto estã 
mentindo - porque quem exerce o poder neste País não 
são os Senhores, não é o Partido de V, Ex~. assim como 
não são os Partidos OposicioniStas. Isto parece claro! 
Não se trata de estabelecer o processo hegemônico de 
uma proposta sobre outra. A credibilidade anda tão afe
tada, tão profundamente afetada, que não existe outra 
alternativa de:nocrâtica que não a procura de uma pro
posta que seja comum para salvar o País, e que inclua os 
setores organizados da sociedade brasileira, que inclua 
os trabalhadores, que inclua os sindicatos e os sindicalis
tas, que venham discutir e colocar suas posi_ções. É claro 
que uma proposta como esta jamais poderá, por exem
plo aceitar; sob pena de cometer um grave crime contra o 
País, uma medida como o Decreto-h::i n' ?.045, porque; 
ele é nocivo aos interesses dos trabalhadores. É preciso, 
pois, que os trabalhadores integrem esse processo de 
busca de uma saída para o País. Essa é a compreensão 
que eu tenho_. Essa é a proposta que faço. Eu jâ disse 
aqui que, por temperamento, eu gostaria de estar ado
tando posições radicais, mais intransigenteS. EU gostaria 
de estar, por temperamento, saindo por ai a esbravejar 
contra tudo e contra todos. Mas, a verdade é que preciso 
sobrepor às minhas emoções, a razão. Neste momento 
creio que todos nós precisamos fazer isso, para· com
preender que é preciso, Com urgência, que os partidos, 
fortalecendo-se, fortaleçam o Congresso Nacional, e 
t;ansformem esta instituição no gfandC: palco capaz de 
buscar uma alternativa salvadora para o País. 

Quero ler os termos do lJ1"eu requerimento, para con
cluir. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte, rapi
damente? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Cotn imenso pra~ 
zer. 

O Sr. José Fragelli- É apenas para repetir o que V. 
Ex• acabou de dizer, que eu também estava dizendo aos 
meus companheiros. Nós gostaríamos de saber, nessa 
proposta, proposição, ou nesse programa estudado pelo 
PDS, o que eles vão reivindicar. Primeiro, para o próprio 
PDS, como organismo político, ·como partido político. 
E, segundo, sobretudo, para o Congresso Nacional vol
tar a ter a participação nas decisões naciOnais como sem
pre teve nas democracias e nas constiruiÇões que-antece
deram a presente. O mais inlPOiiailfe é justamente isso, é 
saber qual a participação do Congresso Nacional, e o 
que o PDS estã reivindicando para o Congresso nessa 
sua proposição, nesse seu estudo. Essa para mim é a par
te fundamenta~ porque todo_ esse desconchavo que estã 
acontecendo no Pafs foiTeito po-r uriia ditadura que mar
ginalizou inteiramente o Congresso Nacional. 

O Sr. Virgílio Távora --Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - Com muito pra
zer, V. Ex• tem a palavra. 

O Sr. Virgflio Távora - Eminente Senador, jâ não é 
de hoje que exercemos essa Vice-Liderança. Na vez pri
meira que- fOmos; tãmb-êm, como desta, pelo voto popu
lar, consagrado Senador, aqui estivemos, durante muitos 
anos, terçando armas com a nobre Oposição, e a·nobre 
Oposição estava nesse estado de espírito do eminente re
presentante a ex-UNO mato-grossens~ sôfrega. Pois 
bem. É esperar mais alguns dias, que" estão sendo feitos 
os _acertos finais da redação desse documento. E que jus
tamente esse documento, ao que informado estou --não 
pertencemos à Comissão elaboradora do mesmo, - rei
vindica, um dos po!'!,tos iniciais, como bãsico, a volta da
quelas prerrogatiVas e da ação do Congresso. 

__ O Sr. José Fragelli - Mais do que prerrogativas, as 
funções. As funções sãO -maiS importantes do que as 
prerrogativas do Congresso Nacional. 

O ~r. Virgâio T~vora- E principalmen_t~ trazer para 
o âmbito do Congresso a discussão e a direção das li~has 
gerais da política económico-financeira; é o que nós esta
mos informados. Mas V. Ex• espere alguns dias; com 
permissão do nobre orador, dainõs, por _uma ponte, uma_ 
resposta a V. Ex' Acalme-se tenha um pouquinho de pa
ciência e espere. V. Ex•s que dizem jã esperaram tanto 
tempo, jã estão diminuindo a distância da chegada ao 
poder, quando farão o que melhor julgarem: Não sigam 
o lnill~exemplo do ilustre Senador Hélio Gueiro.S do qual 
jâ ouvimos a voZ" e, sem microfone, tambéffi- tOdas as 
suas observações. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - É lógico, nobre 
_Senador, que se folga em saber que o PDS ultima apre
paração de um documento que pode vir a ser considera

" do importante para a Nação~ (Pausa.) 
~~Eu vou aguardar a conclusão de V. Ex~ para prosse
guir, Senador _virgflio Tâvora. 

Q_ 8!_. Virgílio Távora~- Ê seu ilustre COr!eligionãrio. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Mas, eu havia di· 
to, eminente Senador, que é motivo de júbilo para todos 
nós saber que o Partido de V. Ex• ultima a preparação_ de 
um documento que vai ser considerado importante por 

___ todos nós. Assim como o nosso Partido também jâ ela
borou um documento. Assim como o Senador Roberto 
Saturnino, que representa nesta Casa o PDT, igualmente 
tem posições bem claras e definidas sobre o problema, 
que jã foram 3.qui discutidas,_ analisadas e debatidas. As
Sini ComO o PT'B tem as suaS -posições, assim com:o o PT 
tem os seus documentos, as suas posições. 

com_ ba_se nessas p-ropõstas vamos tratar dos proble
maS do País; em ciina desses docurrientos, o do ~artido 
de V. Ex•, o nosso Partido, o PDT, o PTB, o PT, os em
presâ!iOs tOdOs poderemos discutir, num grande forum 
democrãtico, a crise brasileira. O documento dos empre
sáiiOs~ aliâs, foi entregue diretamente ao Presidente Au
retiariõ ChaveS~ então no exercício da PreSidência _da R~
pública. Que os sindicalistas, também possam defen~er 
as suas posições, e assim por diante. 

Mis ci que nós Queremos é que se busque, que-s-e pro
CUre uma alternativa que possa iios unir na busca de uma 
solução para o País. Penso que isso é urgente, muito ur
gente! Não se trata de estabelecer a hegemonia de um 
P~utido sõbre o _o_Utro porque isso é fals-o. Nós vivemos 
ainda um período anômalo, extremamente anormal da 
vida política do País. 

O Partid_o de V. Ex• nijo v~i estabelecer uma hegemo
nia em cirita dos outros porque a hegemonia não serâ do 
-seu Partido, continuará sendo daqueles que galgaram o 
poder, atê mesmo com o apoio do partido oficial. 
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Claro que todos nós respeitamos a vida pública de 
cida-uni -doS Si!riho_res, o passado de lutas de cada um 
dos Senhores. É claro que todos nós devemos respeitar o 
docUmento que o Partido de V. Ex• vai publicar e que es~ 
tâ ultimando, como V. Ex• anunciou. Agora, a verdade, 
é que, a partir dele, nós queremos discutir, precisamos 
dicutir, é necessário- discutir. 

Eu parto do princípio, posso estar equivocado, mas, 
pãrto ·ao princípio que o Congresso Nacional tem que 
sair fÕrtálecido dessa discussão pois, pelo fortalecimento 
dos partidos políticos, haveremos de receber a adesão os 
demais setores -da sociedade brasileira. 

Não adianta pensarmos que nós temos a inteira e ab
soluta credibilidade para, sozinhos, também, procurar
mos a salvação do País. Nós temos desvios, nós temos 
equívocos, nós tenios defeitos de representação aqui den
tro, porque nenhuma representação é total e absoluta. 
Mas, de qualquer forma, nós constituímos o colegiado 
mais representativo, do ponto de vista popular, do País. 
Sem sombra de dúvida, nós temos erros, nós temos des
vios, tenios ptoblema.S, mas somos, seguramente, a insti
tuição mais representativa do Pais. 

E ao lado- da ajuda, da colaboração, da participação 
dos setores mais organizados da sociedade, que são mi
noritârios - quem é que não sabe que são minoritãrios, 
mas que existem e são importantes -nós podemos au
mentar essa representatividade, ampliar, aprofundá-la, 
para buscarmos com a discussão ampla dos graves 
problemas do país, mais adesão, mais apoio, mais credi
bilidade. A solução tem que ser política. Se a solução pu
desse ser apenas técnica, _é claro que bastaria reunir meia 
dúzia de pessoas muito_ boas, -ou do PDS ou do PMDB 
ou PDT ou do PTB, para, ao redor de uma mesa, traçar 
no pitpel, uniã- soluÇão- magnífica para o Pafs. O proble
ma não é esse, problema é que a solução tem que ser 
também política. O problema é saber até que ponto os 
trabalhadores podem pagar. Nós temos que sentar e dis
cutir com eles: até quanto podem eles pagar, até quanto é 
justo que lhes cobrem o _preço atual? até quanto os seto
res exportacionistas devem pagar; até quanto o setor fi
nanceiro do País pode pagar; atê quanto a classe média 
deye e pode pagar; e assim por diante, porque todos tere
mos que pagar um preço. Nós sabemos que nós vamos 
tCr qUe -pagãr-um preço e é necessário que busquemos, 
pelo menos transitoriamente, um processo único para 
urna solução política dessas questões. Não dá para su
portar o que o Governo está impondó à Nação. Com 
isso V. Ex•, concorda, também, estou certo disso, porque 
uma grande parte do Partido de V. Ex•, já sem receios, 
torna público posição como esta, de não concordar ®m 
as imposições que o Governo brasileiro vem fazendo em 
Ciina da Nação. ImpOsições que repercutem, de forma 
mais intensa sObre aS Clãsses trabalhadoras. 

O Sr. Alberto Silva- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com 
prazer Para, em seguida, concluir, lendo o meu requeri
mento. 

O Sr. Alberto Silva- Só para congratular-me com V. 
Ex', pela colocação que faz, rilais uma vez, so_bre esse 
problema econômico do Pais, e, agora, naturalmente, 
ajudado pela Liderança do PDS, que concorda com V. 
Ex• que se deva fazer um documento, neste Poder; um 
documento amplo, consultando todos os segmentos que 
têm importância ria solução desse problema. Mas eu gos
taria de aproveitar, para lembrar, uma colocação muito 
bem posta, riõ meU mOdo de entender, feita pOr esse 
magnífico jornalista econômico Joelmir Betting, que diz 
o seguinte: diante desta crise que estã aí, até parece que o 
Governo, ou as autoridades económicas do País, saben
do que há uma febre que está subindo na economia do 
País, febre perigosa, ao invés de procurar as causas da 
febre, estâ discutindo qual é o termómetro que vai medir 
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o grau da febre, se é melhor, se é pior, quer dizer, o ins
trumento de medir e, no fim, a febre sobe e o doente en
tra em_ convulsão. Eu acho que o tempo urge, como diz 
V. Ex', é urgente que se encontre a fórmula para que o 
doente não entre em convulsão. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Claro, V. Ex• tem 
razão, o Sr. Joelrnir Betting tem razão, como em quase 
tudo que escreve. Nós estamos naquela situação, é evi
dente, de ver o País comparado a um politraumatizado, 
que está ai tódo fraturado, todo dilacerado, na iminência 
de uma parada respiratória. É preciso que nós, que o 
Congresso Nacional e o povo, a sociedade civil, façamos 
uma respiração bo_ca a boca, façamos um atendimento 
de emergência. Esse é o atendimento político de emer
gência, para, é Claro; lOgO -a Seguir, nos dividirmos nova
mente, quanto às diferentes concepções que, na realida
de, nós temos, nos dividirmos face às diferent_es for
mações-ideológicas que cada um de nós tem, nos dividir.
mos, quanto aos difereriteS cOmprOmetimentoS de classe, 
inclusive, que nos anima. A verdade é que o doente estã à 
morte, está à beira da morte, está na iminência de uma 
parada respiratóiia e o atendimento não~ nem de urgên
cia, é de emergência. O atendimento médico é de emer
gência para este País. 

Leio o__ r_equerfmento, rapidamente: 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? . 

O SR. HENRIQUE SANTILLQ -Ouço V, Ex• com 
prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Senador, há um 
mês apresentei um requerimento -cujo· escopo; erijo Oôje
tivo, e cuja jtrstificâtiva Coincide precisamente com esse 
que V. Ex• apresenta hoje. Entretanto, o de V. EX• é mais 
amplo, porque eu sugeri uma co-missão do Senado, e V. 
Ex• propõe uma Comissão do Congresso,~incorpõrando 
11 membros da Câmara Federal, rnedida que ach_<? ~cal
mente mais acertada, razão pela qual que eu me propo
nho, desde logo, retirar o meu requerimento e apoia·r ·o 
de V. Ex• que me parece, como eu disse, melhor e mais 
bem apresentado. Quero lembrar aos Srs..__Seiiadores, as 
palavras sábias de um homem da vivência e da sabedoria 
do Senador Dinart Mariz, homem do Partido do Gover
no, mas que ao receber nesta Casa a homenagem que nós 
lhe prestamos pelos seus oitenta anos, disse claro, alto e 
de bom som, daquela tribuna, que chegara a hora de o 
Congresso Nacional tomar uma posição, aCima de parti
dos, acima de imposições, sejarri do Poder ExecutíVo~ se
jam imposições exteriiãs, de tomar uma posição em be
nefício da salvação nacional, para superar a crise que aí 
está. e possível, é viável nós nos entendermos em termos 
de partidos, para buscarmos essa solução aqui, no âmbi
to do Congresso; Tanto mais que a partir de hoje à noíte, 
quando será derrotado o Decreto n'l 2.024, toda a políti
ca econôm.ica do Go_veril.o vai cair no vácuo. A política 
do Fundo Monetário Internacional caí a partir dC hoje 
no vácuo, porque se rompe um dos principais elos dessa 
política que é o arrocho e o achatamento salarial. _É pre
ciso imediatamente preenchermos esse vácuo com uma 
nova proposta de política econômica, social e institucio
nal para saírmos dessa crise, e essa proposta só pode ser 
legitimamente apresentada à Nação pelo Congresso Na
cional, com a representação de todos os Partidos, razão 
pela qual o requerimento de V. Ex• é perfeito, e tem des
de lo8o o meu apoio. Retiro, portanto, a minha proposta 
e vamos todos ficar com a proposição de V. Ex' Mc::us 
parabéns. 

O SR. !IENRIQUe SANTILLO - Essa posição de 
V. Ex• sempre teve e tem o meu integral apoio. V. Ex• 
sempre, de forma muitO coerente, tem assumido essa po
sição no plenário desta Casa. A verdade é essa, eminente 
Senador Roberto Saturnino. Eu diria ·até que é muito 
emocional a realidade vivida pelo povo, que me esmaga e 
esmaga também a V. Ex•, angustia V. Ext- como me an-
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gustia. 1! impossível evitar que se traga para este plenário 
as emoções que nós vivemos fora dele, as emoções que 
nós vivemos fora do P1ano Piloto de Brasília, nos nossos 
Estados, em cantata com as nossas bases, em contato 
com o povo que nós representamos nesta Casa. 

~claro que eu me encho de indignação, estou pleno de 
indignação estes dias todos, mas estou certo de que será 
conseguido força nessa indignação, que nós todos procu
raremos uma saída. ~ essa indignação que nos vai dar 
força para isso~ -esse fato de termos ainda sensibilidade 
para nos escandalizarmos, nos traumatizarmos corri a 
realidade brasileira é que nos darã forÇaS- para buscar
mos, como CongreSso como instituiçãO- representativa 
da socí~dade bras.ileira,, uma saída, uma alternativa. E só 
existe uma, é a alternativa democrática. Nós não aceita
mos outra! Nós não aceitamos outra! A sociedade brasi
leira não aceita· outra saída, outra alternativa que não 
seja a verdadeiramente democrática. Eu disse aqui ainda 
há pouco, que a experiência nos diz que participando de 
simpósios, de setiiiilários; de encontros, de debates com 
as mais diferentes categorias profissionais verifica-se que 
todas elas delegam, de forma alegre e feliz ao Congresso 
o direito de estabdecer uma política para sua categoria, 
para o Setor que" ela representa no País. É U:ma delegação 
feita permanentemente por todoS os setores organizados 
do País. Todos colocam nas cpnclusões de seus semi

--nárlos,-de seus simpósioS, de seus debates que é preciso 
dar ao Congresso Nacional força para que ele estabeleça 
uma política nacional em todos os niveis, ou seja, nós te
triOs essã--delegação que nos foi dada pelo voto. Mas nós 
precisamos fazer com que ela continue valendo, nós pre
cisamos justificá-la, nós preicisamos assumir plenamente 
esse Poder delegado. 

A representação não se faz de forma_ absoluta e perma
nente no momento do voto popular, é claro, ela se esta
belece no. momento do voto popular, mas permanece 
graças ao compromisso, que nós cumprimos no exercício 
do nosso mandato. E hã de ser cumprindo os compro
missos, no exercício do nosso mandato, que o Congres
so Nacional, estou certo, até mesmo pressionado pela 
conjuntura de crise, há de fortalecer-se e procurar uma 
solução para o País, discutindo com a sociedade, discu
tindo com to4os os setores organizados da sociedade. 
Nós precisamos acreditar nisso; 

Respondendo ao eminente companheiro que me apar-
- teóu há pouco, eu disse que nós preciSamos acreditar nis

so, ainda que seja um tên_ue fio de esperança, mas é pre
ciso-acreditar nisso, porque não existe outra alternativa; 
só existe esta e nós precisà.mos continuar. procurando. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 21-9./'13 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
uma comunicação de Liderança.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Continu_ain Qcorrçnc;l_o, em vários Estados que com
põem a Federação brasileira, lamentáveis e graves_vío
lências contra correligionárioS do Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro. _ _ _ 

Não poderia, na qualidade de Líder -da BaÕ.cada do 
PMDB nesta Casa, omitir-me diante de tais fatos, razão 
pela qual venho trazer ao conhecimento do Senado e da 
Nação, o seguinte telex que acabo de receber: 

Exm<~ Sr. 
Senãdor Humberto Lucena 
Líder do PMDB no Senado Federal-Brasília-DF. 
O Presidente do Diretório Regional do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), de 
Rondôrlia, vem repudiar, protestar e denunciar a 
atitude do Departamento de Polícia Federal. a~ra-
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vés do seu Superintendente em Rondônia, por inti
mar e ameaçar os Deputados Estaduais Amir La_n
do, Vice-Presidente, e Jerzy Badocha, Secretário, 
membros da Comissão Executiva Regional. 

Acrescentamos também que, os mencionados 
Deputados não fóram os únicos companheiros a 
c_omparéCet- aquela repartição policial, pois na se
mana passada os Vereadores de Porto Velho, Eliza
beth Baducha e Valdir Gaivão também foram inti
mados e prestaram depoimentos por várias horas. 

A intimação, conforme a autoridade policial. foi 
motivada por represe'ntação por parte do Prefeito 
da capital, alegando quem teriam sido colocados 
cartazes de propaganda eleitoral em locais proibi
dos por lei. 

Todo povo de Rondônia e testemunha que não 
só_ no tempo de campanha eleitoral, mas ainda hoje 
existem cartazes de propaganda eleitoral dos candi
datos majoritários do partido Governista inclusive 
com rotpgrafias do Governador biônico, pregados 
eni repartições públicas. A representação movida 
pelo Deputado To más Correia, durante a campa
nha- eleitoral de 1982, ao Tribunal Regional 
Eleitoral-TRE, contra o Governador do Estado at_é: 
hoje não mereceu atenção, o que demonstra a preo
cupação de eJICObrir ralhas do Governo. 

Finalmente, declaramos que a atitude da Polícia 
Federal, viola o artigo 32, parâgrafo 2, da Consti
tuição Federal e os arts. 34 e 160, § 5'~ da Consti
tUição do Estado de Rondônia, o que torna a inti~ 
mação ilegal. Ressaltamos a falta de respeito, não só 
aoS Deputados Estaduais, como também a própria 
Assembléia Estadual. 

Nesta data, denunciamos também esses "fatos" 
ao Exm<~ Sr. Ministro-da Justiça, lbraim Abi-Ackel, 
ao Presidente Nacional do PMDB, Deputado Ulys
ses Guimarães, ao Líder do PMDB na Câmara dos 
Deputados, bem como a nossa bancada federal. 

Porto Velho, 14 de setembro de 1983. 
Jerônimo Santana 
Pres~dente do Diretório Regional do PMDB. 
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. 
Rg. 14·9-83 as 16:55 (ilegível) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao registrar, nos nos
sOs Aiiais, esta g!ave df:núncia, desejo termfnar estas pa
lavras,- nào só com nosso protesto contra essas violên
cias, mas também corn a nossa integral solidariedade aos 
companheiros peemedebistas de Rondônia, e bem assim 
com um veemente ãpelo !io Sr. Ministro da Justiça- de 
vez que o Sr. Governador do Estado de Rondônia é de li
vre escolha do Senhor Presidente da República autorida
de a quem está afeta a manutenção da ordem pública no 
País, sobretudo no que tange ao respeito aos direitos e 
garantias iridividuais e aos direitos políticos de um modo 
geral. para que Sua Excelência tome prontas, enérgicas e 
eficazes providências, junto ao Sr. Governador de Esta
do de Rondônia, não só para que fatos dessa natureza 
não venham a se repetir, afrontando a cidadania dos que 
atuam no Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro-mas para· que, por igual, violências atê agora cometi
das sejam apuradas devidamente e exemplarmente puni
das. 

Era o que _tinha a dizer. Sr. Presidente. (Mui to bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO. 
SE UNS NA SESSÃO DE 21-9-83 E QUE, EN· 
TREGUE À ~REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS!!: UNS (PDS - CE. Como Líder, pro
n~ncia à_ seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Coni. relação ao aparte do nobre Senador Itamar 
Franco durante o discurso do nobre Senador Henrique 



Setembro de 1983 DIÃR10DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Santillo, devo esdarecer que a terceira carta das autori- -
dades Orasileiras ao FMI foi; desde ontem, amplamente 
divulgada, tendo o_ gesto do Líder do PDS, Senador 
Aloysio Chaves, merecido um registro na imprensa, que 
passo a ler. 

Diz o Correio Brazíliense, à página 2: 

Um bom exemplo 
Manoel Vilela 

O Llder do GoveffiODo-Se:iiB.do, senador Afoy
sio Chaves, deu ontem um exemplo prático de de
mocracia e abertura, que merece set imitado: ele re
cebeu um exemplar da "Carta de Intenções" do Go_
verno brasileiro ao FMI, e, antes de qualquer outra 
providência (como a leitura, que provavelmente fa
rá em plenário), entendeu de distribuir uma cópia 
ao Comitê de Imprensa da Casa. 

O gesto valeu e, em pouco tempo, os jornalistas 
da área económica acorreram ao Comitê do Sena~ 
do, em busca de uma cópia da .. -Caria". Aloysío 
pensou até nos termos operacionais e fez· a ent"iC:ga 
do exemplar ao Comitê nas primeiras horas da tar~ 
de, em tempo mais do que suficiente para o aprovei~ 
tamento do material nas edições de hoje. ~ assim 
que se faz. Fica registrado um tento em favor do 
Líder do Governo- no· Senado. 

Sr. Presidente, o simples ato do Lídi:-r do Partido mos-
tra que o PDS nada tem a esconder. Por isso mesmo 
quando o nobre Senador Henrique Santillo propõe Inais 
uma vez (porque tantas vezes jâ foi prOposta a mesniã 
coisa neste plenário) uma ittuação mais dinâmiCã., mais 
decidida, mais participativa do Congresso na análise dos 
grandes problemas nacionais, seja quanto à política eco
nômica ou quanto à Política social, não cabe ao PDS se
não elogia-lo. Certamente, também, estamos de acordo 
com esta participação. 

Nem poderíamos deixar de estar, Sr. Presidente. Mas é 
preciso que haja, realmente, boa intensão de todos para 
analisar tais questões coD? isenção de âltímo. Nenhum de 
nós desconhece a profunda crise que atravessa hoje _o 
País. 

Disse bem o no-bre Senidor HenriqUe-Santilio que a 
éomponente fundamental da inflação está, naquela ãrea 
mais perversa que é a da elevaçãO dôs cústos· dos Sêneros 
alimentícios. S. Ex' tem Tazão." A elevição de preços do 
mês passado foi de cerca de 12% na ãrea dos aliinentos 
básicos, quando a participação desse Setõr- na compo
sição do índice é de cerca de 45%. 

É preciso, entretanto, Sr. Presidente, levar em conside
ração as circunstâncias em que essa elevação istá Se pro
cessando. Esse é um ponto fundamental. Se a Oposição 
quer participar, di niodO isento, da discussão, precisa 
tambêm merecer a confiança daqueles que discutem. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. JOSt LINS --Com muito prazer, ouço o 
aparte de V. Ex.' 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador José Lins, V. Ex' 
alude a um dos aspectos abordados pelo Senador Henri
que Santillo, que eu em realidade não alcancei. Mas, 
agora, constato que eu trato, no meu modesto trabalho 
que hoje trago à consideração da Casa, exa_tamente o 
exame desse ponto enfocado por V. Ex', repetindo o Se
nador Henrique Santillo, que é o problema do encareci
mento dos gêneros alimentícíos. ESPeTo demonstrar so
bejamente a V. Ex' e à Cãsa,-o que vem ocorrendo na 
ârea de alimentação, Quando se decreta, quando se che
ga a conceder um aumento para o produtor rural, por
que houve análise do encarecimento de fatores. Não. e. 
quando chegamos à escassez.. O aumento do -leite, recen
temente, que tem sido verdadeiro judas da nossa impren
sa, o judas que vem sendo malhado, s6 ocorreu depois 

que ~s pr~df.!t'?~S de leite já não tinham mais como su
portar, e o Governo foi até cominado, tal õ abandorlo da 
ati v idade- pelos rurícolaS brasileiros, pelos pecuaristas, 
foi obrigado a importar leite da França. De sorte que já 
vir~~ ~m hábito brasileiro. Esquecemas~os que, hoje, o 

-comPOnente da alimentação realmente pouco signi_fica, . 
ou significa b_em menos do que significava antes no custo 
de vida. Quando se fala em aumento de custo de vida -
aliás, só é contemplado pelo noticiário, quando se trata 
de aumento de preço, porque ninguém, realmente, se 
preocupa com o fato de que a agricultura, quase secular
mente, vem pagando preços maiores do que aqueles rece
bidos, efetivamente, na sua relação de troca com a eco
nomia urbana. Fazendo este registro, peço a atenção de 
V. Ex•, para que, tendo oportunidade, acompanhe e par

-ticipe das ~assas modestas considerações que, espero, 
elucidarão melhor a questão que tento expor neste mo
mento a V. Ex• 

O SR. JOSt LINS - O aparte de V. Ex' muito me 
hOD.ra-e Permite-me um esclarecimen~o adicional. 

O problema, nobre Senador Benedito Ferreira, é que 
estamos diante de uma realidade. Os preços dos gêneros 
illinientícios -subiram exageradamente dUrante o último 
niês, atingindo à mesã de 12%. Como-eu disse, a_partici

-pação dos alimentos na formação da bolsa, através da 
qual é computado o processo inflacionário é profunda
mente influente. 

V. Ex~ defende o produtor- e tem razão. Mas, neste 
momento, como s~ e·xptica o aumento inflacionáriO? Isso 

_ parece simples, porque o Governo tomou vârias medidas 
para restabelecer a verdade dos preços, tirando-lhss os 
_sUbsídios. O trigo aumentOU 100% este ano, até o dia 27 
de julho, jâ que, o Governo persegue o restabelecimento 
do seu preço reaL Sabe V.-Ex' que o leite aumentou mui
to; sabe V. Ex• que os produtos da soja aumentaram, ter
rivelmente, em função da queda da safra nos Estados 
oUnidos, que puxou para cima os preços internacionais. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite uma ob
servação? 

O SR. JOS~ UNS - Com o maior prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador José Lins, o 
que realmente entristece é que não basta o exemplo dos 
nOSsos estudiosos examinando a sitUação dos Incas e dos 
Maias, civilizações que nos aconteceram em nosso Con
tinente Amerícario, em qui ficou demonstrado que o mi
lho é um alimento compatível como um dos melhores su
Ceàait-eos do trigo. Apesar da retirada do subsfdio do tri
go, cinS:Odo que sempre atuõu em detrimentO do rurfcola 
brasileiro, para beneficiar o homem da cidade, quer dizer 
dar pão a preço simbólico, macarrão a preço simbólico. 
Surpreendentemente, todo mundo está gritando que há 
alta no custo de vida; essa parcial retirada do subsidio do 
trigo, que não é total ainda, não diminUiu o consUmo, 
pelo _contrârio~ parece que o incrementou. No Brasil, hã 
esses paradoxos. To do mundo está 8ritando que está ca~ 
ro, mas parece que quando encarece, o modismo nosso, 
a preocupalção nossa é de demonstrar capacidade de 
compra, porque todo mundo no Brasil tem vergonha, 
não há dúvida nenhuma, vergonha de muitas coisas. 
Mas a coisa que mais envergonha o brasileiro, desgraça
damente, é confessar pobreza, todo mundo quer ter sta
tus de rico. Daí porque eu registro este aspecto: 
ãumentou-se o preço do trigo com a retirada do subsí
dio, mas incrementou-se o consumo. 

O SR. JOSt LINS - V. Ex• tem, razão, embora a 
observação apenas passe ao lado da questão que estou 
desenvolvendo. O que quero dizçr a V. Ex', Senador Be
nedito Ferreira, ê que se o Congresso quer participar da 
discussão dos problemas brasileiros com o. objetivo de 
ajudar o Pais,"' é preciso que tenha porfunda consciência 
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das questões nacionais, para que não sejam elas distorci
das effi sUa anális-e. Vê a V. -Exf. o que aconteceu nos últi
mos meses e que vem provocando toda essa alta do custo 
de vida: além do restabelecimento da verdade sobre os 
preços de_ determinados produtos, a safra de milho caiu, 
em decorrência das inundações do Sul e da seca do Nor
deste, 3 milhões e meio de toneladas. Pot que criticar, en~ 
tão, o GOVerno po-r está permitindo a importação desse 
cereal? 

Ora, Sr. Presidente, com uma queda de três e meio mi
lhões de toneladas, o pior seria que o milho faltasse para 
abastecer áreas importantíssimas do consumo nacional. 
O Governo nada mais fez do que cumprir com a sua 
obrigação, tomando as medidas necessá-rias para evitar 
prejuízos ao País ainda maiores do que aqueles acarreta
dos pelas secas e "iilundações. Todos sabem, também, que 
a safra de arroz sofreu uma queda de um milhão de tone
l~das. Por isso mesmo, o Ooverno terá que fazer impor
tações, também nessa ârea, impOrtação que é tanto mais 
prejudicial quanto se sabe que os esforços atuais são, 
exatamente, no sentido de reduzir as despesas externas e 
aumentar as exportações brasileiras. 

1:: preciso, portánto, Sr. Presidente, para levar em con
ta as sugestões do nobre Senador Henrique SantiJlo, que 
o Congresso ·se cOnscientize da responsabilidade que tem 
que aSsumii, -para -pOder -debater conscientemente essas 
questões. Os bancos querem aumentar os seus lucros; os 
vendedores querem preços melhores; os produtores que
rem mais créditos e preços maiores para seus produtos. 
No meio desses conflitos, Sr. Presidente, os poUticos não 
podem buscar apenas comodismo, não podem querer 
apenas mais votOs. Aqui,-estâ o ponto fundamental da 
questão. Se o Congresso deseja participar de uma discus~ 
são séria dos problemas nacionais, é preciso que cada um 
dos congressistas se desvista desse imediatismo a que 
muitos estão submetidos, perante o eleitor, que ele tem 
mais obrigação de proteger do que de aliciar. 1:: preciso 
que a Oposição se conscientize de que a crítica tem que 
estar baseada na observação justa dos fatos; que não se 
considàem, de saída, o Governo como inimigo do povo; 
que não se tenham os Ministros e as autoridades como 
desonestas pelo simples fato de serem irresponsavelmen
te acusadas e sem razão execradas. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. JOSt UNS- Essa consciência do Congresso 
ê fundamental. 

Concedo o aparte ao nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. Jo~ Fragelli- Senador José Lins, V. Ex• é um 
membro admirável da Maioria. 

O SR. -JOS:t LINS - Muito obrigado a V. Ex• Eu 
não mereço. 

O Sr. José Fragelli- Merece. porque poucas vezes eu 
tenho visto alguém se dedicar com competência e com 
alma na defesa do seu Partido e do seu Governo como V. 
Ex•, no que, aliás, faz muito bem. 

O SR. JOS.€- LINS- Imaginaria V. Ex• que eu fosse 
defender a Oposição? 

O Sr. JosÇ Fragelli- Não. V. Ex.• deveria defender a 
Oposição, se fosse da Oposição. V. Ex• está bem situado 
e bem posicionado. Mas, eu quero repetir aqui o que jâ 
disse de outras vezes: francamente, acho que o simples 
debate, a simples discussão, a participação no estudo, na 
análise e nas propostas de solução dos nossos problemas 
econômicos e financeiros não levam a nada, como não 
têm levado. As propostas de soluções estão af, apresenta
das por eminentes economistas: Celso Furtado, ex
Senador Teotónio Vilela, Inácio Rangel e inúmeros ou
tros, realmente competentes_. O que é essencial, Sr. Sena
dor, é que o Congresso participe das decisões. As nego-
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dações com o FMI d~veriam vir ~O conhecimerito d:o 
Congresso Nacional, aliás, consoante disposição expres
sa da Constituição, art. 43, ll, que tan~as vezes temos re
petidos, para o Congresso· dar a sua 'decisão. Simples_
mente debatermos, discutirmos, não leva a nada. Essas 
discussões, esses debates se espalham pelo Brasil afofa e, 
dentro deste Congresso, ainda mais. Ficamos debatendo, 
todos têm as soluções ideais para esses problemas, como 
para a seca do Nordeste e nós não vemos a solução nein 
das questões econômico-financeiras, nem da seca do 
Nordeste. Então, o que deve vir para o CongresSo, põr 
exemplo, são as bases dessas negociações com o FMI 
para que, sobre elas, decida o Congresso como é das suas 
funções constitucionais. Ai sim, nós vam9S deb~ter, po_r~ 
que debater por debater, como nós estamos fazendo ago~
ra, a meu ver não leva a nada, não tenho nen~um entu
siasmo por esses debates. São acadêrriicos, nós estamos 
aqui enchendo o tempo. É por ísso que eu disse que mui
to melhor seria fazermos uma greve, pelo menos, de 3 
meses; ficar[amos em nossas casas, assistindo o Poder 
Ex.ecutivo- dírigir' ã Nãção a ·seu alvedrio, Confornle -ele 
quer, como já _faz e, pelo menos, talvez fizesse uma eco~ 
nomia com os jetons_d_o_s Srs. _D!!putados_e Senadores 
para a Nação. Agora, o que eu reivindico é que o Con~ 
gresso tenha_ o poder de decisão, como está na Consti~ 
tuição, o que V. Ex•s não reconhecem, a começar do 
PDS. Por isso que eu de_i aquele aparte ao nO_bre Senador 
Santillo, dizendo a S. Ex• que eu queria saber se, ttessas 
propostas do PDS ao Gove_rno, está a qu!!:Stão política, 
porque nós só falamos aqUi nas questões econômicas, 
nas questões financeiras e outras mais, mas não falamos 
na que importa, que é a questão do aspecto político de 
toda a problemática nacíonal, que é a participação efeti
va do Congresso nas decisões, sobretudo, nas nego
ciações e nos acordos internacionais. Já pedi aqui, quan
do fui" contestado por V, Ex•s, que trouxessem a opinião 
de um só constitucionalista que não reconheça, desde _a 

Constituição do Império, sobretudo, a partir da Consti
tuição de 1891, que não reconheça que o Congresso Na
cional deve, previamente, decidir sobre os problemas 
econômicos-financeiro, principalmente, sobre dívida ex
terna que, hoje, é o grande problema nacional. 'E. isso, $r. 
Senador José Lins. Eu, por exemplo, quase não participo 
aqui dos debates. 

O SR. JOSI:: LINS----:- A contribuição de V. Ex• pode 
não ser tãO grande, mas é, certamente, muito im_p_o~tan
te, 

O Sr. José Fragelli- Mas, também, por falta, vamos 
dizer, eu não tenho gana, porque não leva a nada. Ago
ra, se amanhã eu tiver qu-e dar o meu voto, para decidir 
questões como essas, que agora- estão ·sendo levadas_ a 
efeito entre a NaçãQ ~o FMI, não só eu, mas todos os 
Seriadores, estudarão conscienciosamente o voto __ que 
vão dar, E é, justamente, para participar das decisões n_a
cionais, coinó Congress_o Nacional, que todos nós dare
mos o_ melhor do pouco que -sabemos e do.JnuitQ que 
queremos contribuir, consciencioSamente, para a so
lução desses problemas. Agora, simplesmente debater, 
não vai levar a nada. 

O SR. JOSt LINS- Senador José Fragelli, V, Ex• 
de cert_o modo me decepciona. Para mim o CohgreSsO 
Nacional é o grande forum nacional. :t aqui onde devem 
ser caldeadas as idéias, debatidos os problemas. 

O Sr. José Fragelli - O Co-ngresSO não é forum, min
ca foi forum. O Congresso é um Poder que decide, e é 
contra isso que me insurjb. V. Ex•as não querem -reco~ 
nhecer a qualidade de Poder ao Congresso Nacional. Aí 
é que estã a questão. ~um fórUm. de conferências. Se for 
só paa ser forum, é lnuítO caro para i Naçãcf. 

O SR. JOSt LINS- V~ Ex• é um homem inteligente, 
ê um constitucionalista, pelo _que vejo ... 

DJ;ÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. José Fragelli - Arranho u~_pouco. 

O SR. JOSé LINS- V. Ex• se mostra como defensor 
de uma Constituição ... 

O Sr. José Fragelli - Muito obrigado. 

O SR. JOSt LINS -- ... que o PDS estaria todos os 
dias desrespeitando. Mas há de compreender, com a sua 
inteligência, que dos três Poderes constituídos, apenas 

-lfm deles é o Executivo. Transformar o Congresso Na-
-cional em partícipe do Poder Executivo, tiraria dele uma 
das grandes características desta Casa, que é o direito de 
fiscalizar. 

O Sr. José Fragelli- Fiscalizar sem decidir. 

o s~ . .,ost LINS - É preciso, nobre Senador, dar 
ao Executivo o direito_ de erra~ ou de acertar,_dentro das 
normas constitucionais e da legislação vigente.,, 

O Sr. José Fragelli- Isso não é democracia, não é re
gime c_onstitucional. 

O SR. JOSt LINS- Senão, j.ãmais-Podefemos fisca
lizar a observação de nossas leis. Essa é a minha Opinião. 

--o Sr. José Fragclli- Mas não é. A opiníão de V. Ex_~ 
se choca contra o texto expresso da Constituição. 

O SR. JOSt LINS - Não _creio. V. Ex• tem o direito 
de falar. Mas tem a obrigação de provar o que estamos 
fazendo fora da Constituição. 

d Sr. José Fragelli-- VOu provar. 

O SR. iost:: LINS- V. Ex• tem o direito de tentá-lo. 

O Sr. José Fragelli- Os compromissos com o FMI, 
sem prévia autorização do Congresso Nacional, de acor~ 
do com art. 43, item II ... 

O SR. JOSt UNS - Senador José_ Fr_agelli, essa ê 
uma questão hã muito ultrapassada ... 

O Sr. José Fragelli - Não ê ultrapassada, está em 
· Consifi:uição, como ê que ê ultrapassada? 

O Sr. José Lins- Já por duas vezes, neste mesmo ple
nário, apresentei a V. Ex• e à Oposição, toda legislação 
pertinente a esse assunto. As autorizações do Congresso 
Nacional para que o Governo decida sobre as r.elações 
com o FMI. Os empréstimos internacionais nem são ... 

O ~r. José Fragelli - Também ... 

O SR. JOS't LINS- ..• da alçada direta da Presidênw 
cia da República; o Senado delegou-os ao _Banco Cen~ 
trai. V. Ex•, deve analisar essa legislação ... 

O Sr. José Fragelli- Matéria _de dívida externa_ n_ão 
·pode sei objeto de decreto~lei. 

O SR. JOS~ LINS - V. Ex' deve analisar essa legisw 
lação e discutir mais objetivamente. Se a Oposição perde 
a objetividade, ela perde, também, para nós, a credibiH
dade, essa credibilidade de cuja falta Vs. Ex~s tanto re
clamam do Pode_r__ Executivo. 

Quando vejo a Oposição encarripar acusaÇões inteira
mente fora· da realidade, como é o caso, por exemplo, 
das relações externas com a Polônia, isso me_causa pena, 
preocupação e uma profunda tristeza pela maneira pas
sional com que a Oposição discute es~e problema. Isso 
nã:o n.9& ãnima a confiar no diálogo pretendido por Vs. 
Ex~s. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex~ um rápido apar
te? 
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O SR~ JOSt UNS- Ê. aqui, nobre Senador, que to
co, exatamente, na ferida a ser pensada e a ser cuidada. 

o-sr. José Fragelli- A ferida está aberta e queria por 
um pouCo o dedinho nela. 

O SR. JOSt LINS - V. Ex• já pôs demais a mão in
teira nela. V. Ex• pOde tocã-la de todos os modos. 

O Sr. José Fragelli - Está perto de todos nós. 

O SR. JOSÉ UNS - O que estou fazendo aqui, 
nobre Senador, é um comentário ao discurso do Senador 
Henrique Santillo. S. Ex• apresentou um requerimento 
pedindo mais uma Comissão a esta Casa. A Casa estffi. 
cheia de Comissões, Comissões de investigação para tu~ 
do. Não se faz outra coisa senão isso. Não sou contra. 
Uma das grandes forças desta Casa, e pela palavra, é 
mostrar à Nação qual é o seu pensamento a respeito das 
questões nacionais. 

O Sr. José FrageUi- Essa força, Sr.-Senador, faz com 
que as opiniões aqui emitidas sequer atravessem o es
paço que nos separa- separa o prédio do Congresso do 
Palácio do Planalto. 

O SR. JOSt LINS - V, Ex• não t~m razão nem 
quaiidO-alega-iSso, porque tudo que a Oposição diz, aqui 
dentro, merece da imprensa a maior divulgaç_ão. 

O Sr. José Fragelli - É no Palácio do Planalto, Ex~ 

O SR. JOSl!: LINS- Isso é mais notícia. O papel da 
imprensa ê esse. Não estou condenando a imprensa por 
isto. Estou apenas chamando a atenção de V. Ex• para o 
fato ~e que a cobertura que a Oposição tem no Congres
so,-por pãrte da imprensa, nada deixa a desejar. Mas vol
to ao meu tema. Diante dos conflitos que constituem os 
interesses, aliás, legítimos, dos diversos segmentos da 
Nação, quando o setor financeiro quer mais lucro, o se
ter empresarial quer melhores preços, o setor agrícola 
mais subsídios e preços maiores, temo que os políticos 
sejam levados a posições totalmente dirigidas para a cata 
do voto. Isso pode se tornar prejudicial à Nação. Se que
remos merecer uns dos outros algum respeito, se quere-. 
mos- merecer uns dos outros a necessária copftança, te
mos que nos libertar disso. A crítica não pode ser explo
rada soment~ pela crítica. 

No momento em que o Governo Federal, nobre Sena
dor José Fragel_li, adota medidas profundamente impo
pulares, mas necessárias, se o papel da Oposição ê sim
plesmente criticá-las, porque não querem se colocar m8.C 
perante os eleitores, falece-lhes a responsatiilidade dos 
cargos e da_ missão. Porque muitas vezes, nobre Senador, 
é precis-o tÓmar medidas imp'opulares. E é o caso,- por 
exemplÕ, das- medÍdas indicadas na carta das autoridades 
ao F{yll,_ ~ nas quais ps Srs. só vêem erros, só encontram 
disposições malignas das autoridades para piej udicar a 
Nação. Não ouço uma única crítica poilderada. 

O Sr. José FrSgelli - Permite V. Ex~ um aparte? _ 

O SR. JOS!: UNS - Ouço, com muito prazer, 

O Sr. José -FrageUi- O aparte que eu quero fazer ê 
simples. Em primeiro lugar, estou com V. Ex• e até bato 
palmas ao Governo Quarido toma medidas impopulares 
-que jUlgue necessâria.s. 

O SR. JOSÉ UNS -- Neste caso, V. Ex• deveria 
·apoiá-lo. b o momento, nobre Senador José Fragelli, de 
reconhecer como reconheceu o Senador Henrique Saii
tillo, que _acima de ideologias e de cores partidárias deve
mos procurar o bem maior do País. 

O Sr. José Fragelli- Eu, em toda a minha vida públi
ca, desde moço, m~itas vezes tomei atitudes que não se 
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recomendavam para um político que iniciava i sui car
reira, e que poderia ter o desejo de granjear popularida
de. Eu me recordo muito bem que um companheiro meu, 
aliás de outro partido, do PSD, nã~AsSembléia do Esta
do, quando eu combatia determinados interesses, ele me 
disse;, .. fragelli, se você continuar desSa maneira não vai 
chegar mais nem sequer a inspetor de quarteirão. 

O SR. JOSt LINS- No entanto V. Ex• foi ungido 
pelo seu povo e estã no Congresso representando-o. 

O Sr. José Fragelli - Então, eu sou daqueles ·que 
aplaudem as medidas quando necessárias e impopulares. 
Eu poderia atê estar de acordo com o Governo se, real
mente, eu visse que o Governo está certo nesse passo. 
Mas, a segunda parte da minha intervenção é para dizer 
que não ê só a Oposição. Eu conversei, nesses dias, com 
dois eminentes Senadores do PDS - e não vou citar no~ 
mes- um eu conversei hoje; e que·alêm de Senadores do 
PDS são empresários. Eles estão contra o Decreto-lei n~' 
2.045, dois Senadores; depois, particularmente, vou dizer 
a V. Ex~ o nome deles. Um deles me disse assim: Fragelli, 
não tenho coragem de votar a favor do 2.045 e, depois, 
comparecer perante os meus funcionários e trabalhado~ 
res. 

O SR. JOSl!: UNS- Eis aí nobre Senador, qual é o 
móvel que leva esse parlamentar a votar contra o proje
to. 

O Sr. José Fragelli - Não temos mais condição de 
combater o Decreto-lei ril' 2-.045. - -

O SR. JOSf: LINS- h isso, nobre SenadOr, é exata
mente esse o erro que denuncio. 

O Sr. José Fragelli- E sabe V. Ex•, tanto ou mais do 
que eu, quantos Senadores da sua Bancada não votam 
no 2.045. Então não é uina oposição sistemática. 

O SR. JOSt LINS- V. Ex• corrobora com a minhoa 
opinião. Enquanto os Senadores, os Deputados, os par
lamentares estiverem tomando decisões baseadas em ca
suísmos dessa natureza, sem uma anâlise mais profunda 
da necessidade dessas medidas, enquanto estivermos 
com medo de submeter a Nação a uma operação neces
sária. para poder salvâ-la, ... 

O Sr. José Fragelli- V. Ex•ê um mestre em sofismas. 

O SR. JOSt UNS - ... nobre Senador, eu não acre
dito que nós, realmente, acertemos. h nessa base que eu 
não acredito na Oposição, que não- acredito- na boa in-
tenção da Oposição. - -

O Sr. José Fragelli - E flõs seus compãnheiros de 
Bancada que estão contra o 2.045~ V. Ex~ acredita? 

O SR. JOS'I!: LINS - Também não acredito neles. 

O Sr. José Fragelli- Como? 

O SR. JOS.It LlNS- Também não acredito que este
jam certos. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• dâ licença para um ãpar
te? 

O SR. JOSÍ LINS- A minha tese ê geral, nobre Se
nador. 

O Sr. José Fragelli- Nós da Oposição jâ estamOs ·em 
boa companhia. - - --

O SR. JOS:t UNS - Eu estou defendendo uma po· 
siçào, independentemente dos parlamentares, uma po
sição que nos permita tomar decisões mesmo impopula
res, desde que elas sejam necessárias à salvação nacional. 

DIÃR!ObO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. José Fragelli- Nisso eu estaria cOm O Gov.er
no. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt LlNS - Com o maior prazer. 

O Sr. Alberto Silva --Senador, ninguêm aqui duvida 
que V. Ex•. quando assume a tribuna e defende essas 
proposições do Governo, o faz estudando. 

O SR. JOSf: LINS- Note V. Ex• que não estou aqui 
"defendendo o Governo, estou defendendo uma tese,_ es
tou defendendo a independência do Congresso para que 
ele mereça o respeito do povo. 

O Sr. Alberto Silva- Muito bem! Não estamos nos 
entendendo muito bem. Mas quando V. Ex' diz que a 
-oposiçãõ, geralmente, critica sem se aprofundar na na
tureza dos pioblemas, e, diz mais; que na maioria das ve
zes ela o faz com interesses casuísticos, tentando agradar 
aos eleitores, eu gostaria de fazer, aqui, uma colocação, 
para julgamento de V. Ex• E se V. Ex• me permite, to
mando aqui um pouco do seu tempo, num discurso que 
faz, com brilho, como sempre, nesta Casa e nesta tarde. 
O nobre Senador Henrique Santillo fez uma proposição, 
todos nós a escutamos. V. Ex~ classificou de mais uma 
comissão. Eu creio que não. 

O SR. JOSt LINS- Não deixa de ser mais uma co
missão, V. Ex• não pode negar o volume num~ricp dos 

·:ratos-.-
O Sr. Alberto Silva - Mas não é no sentido que v: 

Ex.f quis dar. V. Ex~ sabe que somos da mesma profissão, 
e não adianta o sofisma, porque volta na mesma moeda. 

O SR. JOSt UNS - Estou me baseando, já ... 

---=-01k Alberto Silva - Mas ele não é do nosso ramo, 
ele é um juriSta. 

O SR. JOSI!: LINS- Mas nem por isso deixa de me
recer o nosso respeito. 

O Sr. Alberto Silva - Respeito, mas ele não entra 
como o sofisrria que V. Ex• quer dar. 

O SR. JOSit UNS -Eu me refiro ao nobre Senador 
José Fragelli. 

O Sr. Alberto Silva - Vamos voltar à proposição do 
nobre Senador Henrique_Santillo. S. Ex~ propôs e V. Ex• 
disse que era mais uma comissão, assim como quem diz, 
desnecessária. Não é não. A proposição que ele fez, 
nobre Senador José Lins, me permita ... 

O SR. Joslt LINS- Com o maior prazer. Estou ou
vindo V. Ex•. Com todo o respeito. 

O Sr. Alberto Sih:a - ... é uma proposição no sentido 
de que todos, pensando alto, acima dos interesses do 
País, analisemos, conjuntamente, isto que V. Ex:• diz, que 

~ a Oposição apressadamente julga. E eu poderia colocar, 
aqui, exatamente em defesa da proposição do nobre se
nãdor_Henrique Santillo, a seguinte questão que V. Ex~, 
por obséquio, ouvinOo, responda à nossa OposiçãO: há 
quantos anos essas medidas, chamadas de natureza eco
nôm.ica, tomadas pelo -GOVernO, est~o sendo -postas em 
-Prâücas'? O nobre Senador Luiz Cavalcante leu, há pau~ 
cos dias, aquí, aquela proposição do Ministro Delfim 
Netto, de 1979, dizendo:. "ninguém se preocupe que a 
díVida _está sob controle, está muito bem administrada e 

OPafs vai bem''. Na verdade, o_queéir bem o País? É ha
ver desemprego'? É custQ de_ vida subindo'? É inflação'? 
Certamente isto não ê ir beiD. o País. Então, o mínimo 
que nós podemos imaginar ê que as receitas econômicas, 
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postas em.prâtica pelo Governo, não têm a eficácia com 
que eiãs-São anunCiad3s. Creio, entãO, q~e a propOsição 
do Senador Henrique Santillo é no sentido de que nós 
analisemos essas propostas, nós, um poder independen
te, de homens experimentados na vida pública, na admi
nistração das coisas,_ como V. Ex•, eu e os outros, anali
semos e façamos uma proposição; pois se a receita fosse 
boa nós não estãvamos com 150 de inflação, e nem tería~ 
mos_ 6 milhões de desempregados, nobre Senador José 
Lins. E a quem nós vamos culpar? Ã crise externa só? 
Aumento do petróleo? Ou, talvez, falta de imaginação e 
criatividade, por parte dos homens responsáveis por esta 
política? Eu lernbraria um só fato de falta de criativida
de. Quer ver V.-Exf'! se Ílós tivéssemos- ejâ puS essa 
questão, aqui, à anâlise do Senador Virgílio Távora- se 
nós, de estalo, tivéssemos todo o petróleo necessário, um 
raciocínio, por absurdo, para chegarmos ao resultado, 
raciocfnio por absurdo, se nós tivéssemoS, de estalo, 
todo o petróleo necessário ao nosso desenvolvimento, 
por conseguinte, não precisássemos gastar dinheiro em 
importação de petróleo, nós teríamos, líquido, à nossa 
disposição, 12 bilhões de dólares, não é verdade? 

O SR. JOSÉ LINS - A mais. 

O Sr. Alberto Silva- Mais do que 12. Muito bem. 

O SR. JOSI!: LINS - Eu dissç, "a mais" do que te
mos. 

- o--sr~_Aiberto Silva- A mais. 

O SR. JOSÉ LINS - Nove bilhões, certamente. 

O Sr. Alberto Silva- Que sefa, nove bilhões. Não te
mos, porque temos que importar petfóleo, porque é ne
cessãrio à nossa economia. Mas nós temos outra riqueza 
tão grande quanto o petróleo, tão importante quanto o 
petróleo, e que está dormindo debaixo do chão, e acredi
_to. que a afividade dos nossos homens encarregados disso 
não chegaram ainda a descobrir essa riqueza. A propo
siç~o que eu fiz, aqui, nobre Senador José Uns, V. Ex• 
pode dizer que ela não é apropriada, mas é uma riqueza 
que o País tem; o País tem ouro, já o teve no passado; os 
portugueses levaram. para pagar as dívidas das guerras 
napoleônicas. E agora? Nós temos ouro em Carajâs, 
nobre Senador José Lins, e tenho informações, de gente 
muito importante, de que as reservas de ouro de Carajãs 
superam aos 200 bilhões de dólares. Ora, tirar essa rique
za do chão, nobre Senador, a Companhia Vale do Rio 
Doce.tiraria, com a maior facilidade, se recebesse essa in· 
cumbência. E se tivéssemos esse ouro disponível, rapida· 
mente, à disposição do Governo braSileiro, nãO era um 
argumento sólido para negociar esta dívida e retormar o 
desenvolvimento do País? .t uma proposição. 

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• começa por negar que 
haja irracionalidade nas posições adotadas pela Opo
sição ... 

O Sr. Alberto Silva - Que não deram certo. 

O SR. JOS'I!: UNS- Não, nas posições da Oposição. 

O Sr. AJberto Silva - Ah, sim! 

O SR. JOS'I!: LINS- V. Ex• nega que haja alguma ir
racionalidade. Mas bastaria V. Ex'- lembrar o discurso 
hoje pronunciado pelo nobre Senador Henrique Santillo, 
quando, ao interPretar a carta ao FMI, considera a re
dução do déficít público como anulação de todas as divi~ 
das do País, atualmente existentes; quando a carta fala 
na recuperação ou na anulação do déficit público de: 
1984, o que significa um balanceamento entre receita e 
despesa naquele ano. Ora, se a nobre Oposição interpre· 
ta mal fitos dessa natureza, expostos _em toda a sua sim-
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plicidade, o que dizer, então, da possibilidade da OpoR 
sição acertar, quando trata de problemas menos aclara
dos? 

Vou dar ro_ais u_ro_exemplo a V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva - Por favor, só um minuto. 

O SR. JOS:t't LINS- Antes que V. Ex~ volte a falar, 
permita-me continuar um pouco essa anãlise. 

O Sr. Alberto Silva - Mas, só um instante. 

O SR. JOSt_LLN8_- Eu_vo_u responder primeiro o 
aparte de V. Ex•, então, V. Ex• terá um outro. 

O Sr. Alberto Silva- Eu quero só colocar a QOsição. 
Eu- não estou dizendo que a proposição do Nobre Sena
dor Henrique Santillo seja- verdade; ele propõe uma co
missão. 

O SR. JOS!t UNS ~Estou apenas mostrando a V. 
Ex• ... 

O Sr. Alberto Silva- Mas V. Ex• diz que ele propõe ... 

O SR. JOS:t LINS - ... que a responsabilidade atriM 
buída ao Senad_o só pode existir Se--houver ... 

O Sr. Alberto Silva- Mas V. Ex• quer transformar a 
proposta num docum~nt_o que não vai ser discutido? 

O SR. JOS€ UNS ~ Estou respondendo nobre Se-
nador, ao discurso do Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Alberto Silva ~ Mas não foi isso que eU disse. 

O SR. JOSÉ LINS- Estou analisando um~ questão 
exposta. Quero dar um outro exemplo a V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva --:. Va_mos ver. 

O SR. JOSÉ UNS- V. Ex• se lembra de quando foi 
votada a Lei nt 6.807, de 1979, que estabeleceu a antiga 
política salarial. To da a OposiçãO foi contra aquela lei. 
Naquela época, a lei era um instrumento d_e opressão do 
Poder Executivo contra oS assª'lariados. Hoje, ao conM 
trãrio, a Oposição levantaMse em massa para defender 
aquela lei. Então, onde estâ a coerência? Vou dar outro 
exemplo, nobre Senador. Todos sabem da dificuldade 
pela qual tem passado o Instituto de Previdência. Dado 
o aumento da vida média dos brasileiros, o aumento do 
desemprego e, portanto, a queda de arrecadacão do 
INPS, quando se piopôs qualquer medida para elevar as 
taxas de contribuição, seja do empresârio, seJa do opeM 
rârio, o Congresso não chegou a se entender sobre isso. 
Por quê? Porque é um ponto sensível perante o eleitor, é 
um voto que não é dado tranqüilamente pelo parlamen
tar. 

O Sr. Alberto Silva - Serâ só isso, nobre Sc:na~or? 

o-SR;JOS-It LI-NS--=-Em grande pait-e-é~ Eu-nã-o-dige; 
que seja só isso. 

O Sr. Alberto silva- V. Ex• deve fazer justiça. 

O SR. JOS€ LINS- Se não assumirmos a nossa pró
pria realidade, se não tomarmos a peito a obrigação de 
defender medidas sérias, mesmo quando dolorosas, cer
tamente não vamos acertar. 

Mas, Sr. Presidente, o aparte do nobre Senador Alber
to .Silva levou S~ Exf, também, a voltar à critica ao Mi
nistro Delfim Netto. O fato é_ que a Oposição, cõnio disM 
se S. Ex•, ou como- _deu a entender, precisa é encontrar 
um responsâvel para acusar perante o povo. Ora, não me 
parece ... 

O Sr. Albeto Silva - Não me faça essa injustíça. 
nobre Senador. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

O SR. JOSt. UNS- V. Ex• pergunta a quem culpar 

O Sr. Alberto Silva - Não. Não me faça essa injusM 
tiça. 

O SR. JOS1t UNS- Mas V. Ex• disse textualmente. 
A impressão que tive é que V. Ex• considera impqrtante 

O Sr. Alberto Silva- Não, eu estou lhe dizendo é que 

O SR. JOSI!: LINS - ... encontrar _um responsável 
para as dificuldades do Pais. 

O St. Alberto Silva - Não. Eu não mencionei o Mi
nistro pessoalmente, como V. Ex• afirma, eu disse as me
~didas postas em prática pela ãrea econô"rriica e só ... 

O SR. JOS1t LINS - V. Ex• citou textualmente o 
nome do Ministro Delfim Netto .•. 

O Sr. Alberto Silva - Não, não. 

O SR. JOS:t UNS -_ ... que, em 1979, teria dito que a 
_divida estava bem administrada, nobre Senador ._ .. 

O Sr. Alberto Silva --Não. Quem disse isso foi o 
-nobre companheiro de V. Ex• ... 

-O- SR. JOSt UNS - ... e que agora esta se inostra 
não es.tar bem administrada. 

O Sr. Alberto Silva- Sr. Senador, não seja injusto e 
não cometa uma injustiça aqui. 

O SR. JOSt. LINS - V. Ex• retira ... 

O Sr. Alberto Silva- Não retiro. As notas taquígráfiM 
cas ... 

O SR. JOSt. LJNS- ... não tive a menor intenção de 
cometer uma injustiça, ao contrário, tenho uma profun
da admiração por V. Ex• . 

O Sr. Alberto Silva - :E: recíproca. 

O SR. JOS:I!: LINS - ... e muito m~ agrada que V. 
Ex• reaja desse modo. 

O Sr. Alberto Silva - S recíproca. E eu disse o seguin
te: o nobre Senador Luiz Cavalcante declarou, aqui no 
plenário, que o Ministro Delfim Netto declarara em 
1979. Foi a única citação do Ministro, para citar o Sena
dor, companheiro de V. Ex• Eu disse medidas governa
mentais. 

O SR. JOS'I!: LINS- Mas, medidas governamentais 
na ârea económica ... 

o-s-r.~A-tberto-Si-1-va --A-gora, V. Ex• diz critica-. 

O SR. JOStt LINS- Não. V. Ex• citou nomes, V. 
Ex• me desculpe. 

O Sr. Alberto Silva - Eram três nomes. 

O SR. JOS1t LINS- Nobre Senador Alberto Silva, 
eu não gostaria de fugir do tema fundamental deste pro
nunciamento, que é uma apreciação sobre a_ sugestão do 
nobre Senador Henrique Santillo, com a qual Cstou de 
pleno acordo. Só que considero necessário para que aCei

-temos o debate dessas sugestões, que o Congresso assu
ma a responsabilidade de votar, independente e criterio
sam~nte, matérias populares ou impopulares mas neces
sáriâs para à Nação. 

O Sr. Alberto Silva - V. Ex• estâ prejulgando. 
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O SR. JOSt: LINS- Não, não estou prejulgando, es
tou simplesmente dizendo a V. Ex~ que a aceitação impli
ca coMresponsabilidade. 

S. Ex• acusa o Governo de não merecer a confiança da 
Nação, mas pergunto agora: quanto a posição da nobre 
Oposição es'tâ conCorrendo para isso, quando acusa, in
discríiniriadamente, m-inistros, de incompetência, de de
sonestos, sem nenhuma prova concreta disto tudo? 

Neste ponto, a Oposição não c_oopera, merece, reaiM 
mente, a confiança. Assim como se acusa o Governo de 
não merecer a nossa confiança enquanto a nós não cabe 

O Sr. Hélio Gueiros - Quem acusou foi o general. 

O SR. JOSt!: LINS - S"eja lá quem for, mas a Opo
sição repete tudo, todos os dias. 

A minha tese crítica e clara: é preciso que haja respon
sabilidade na análise dos probleinaS. Que não se votem 
apenas -aquelas matérias eleitoralmente favoráyeis à 
eleição do parlamentar. É preciso assumir patriotica
mente as Obrigações do c:irgá, porque só assim o Con
gresso pode, realmente, merecer o respeito do povo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PeLO SR./TA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 22-9-83 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

-Antes de fazer a solicitação que me traz à tribuna eu 
g-ostaria, para não perder a Unha de raciocínio iniciada 

-pelo Senador Passos Põrto no discurso do Senador Fá
bio Lucena e no aparte do ilustre Senador Henrique San
tillo, gostaria de dizer que o nobre Senador Passos Põrto 
considúou errada a decisão do Presidente do Congresso 
Nacional, ontem à noite ... 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.)-- Eu não diria errada, ele talvez 
terilia d"adõ-urii.a decisão política certa. Ele infringiu real
mente o Regimento; ele não teve condições de dar outra 
decisão, porque o Plenário da Câmara e as galerias não o 
permitem a nenhum Presidente. Quem já passou por essa 
experiê"ncia é -que sabe. A li se está sozinho, sem a cola
boração de ninguém, ao lado de Senadores adversârios, 
que vão condicionar O Presidente a dar aquela decisão. 
Ele não tem condições psicológicas de dar oUtra decisão. 
As galerias passam a participar corilo juizes da decisão. 
Todos aqueles que não forem a favor do que pensam as 
galerias são vaiados. O Senador_ Moacyr Dalla foi agre
dido na sessão anterior, porque dava decisões que não 
interessavam. As galerias passou por péssimos momenM 
to, por vexames. Eu ouvi agressões verbais, pessoais, a 
ele e aliâs, aproveito a oportunidade para dar-lhe a mi
nha soiidariedade, porque eu sei o que ele passou e_o que 
todos passam quando não atendem às aspirações dos 
que estão nas galerias. Ou se tomam providências nesse 
sentído e o Congresso preserva a sua autoridade, ou en
tão nós teremos sempre, em qualquer decisão que inte
ressar a setores da sociedade, esses setores virão para as 
galerias nós pressionar de uma maneira antidemocrâtica. 
Porque eu admito a pressão, admito a participação, mãs 
a pressão é·de uma forma tal que ao Presidente s_e Qebi
tam fatos que não sejam a favor daquilo que estão pen
sando nas galadas e dos Deputados que estão a favor da
quele pi"oJeto. 

O SR. ITAMÃR FRANCO- Senador Passos Pôrto, 
eu conheço as pressões, inclusive, por causa de V. Ex' 
quase apanhei no plenârio da Câmara dos D_eputados ao 
tentar defendê-lo. 
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O Sr. Passos Pôrto - Perfeito. V. Ex~ foi üm grãiide 
amigo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas veja, nobre Sena
dor Passos Põrto, o que me preocupou foi a sua expres
são, foi uma decisão política, m-as não só uina decisão 
política, ela foi inclusive uma decisão regimental. 

Esse aspecto, Sr. Presidente, que é preciso discutir. 
Quero abrir um parêntese para diZer que se V. Ex•, on
tem, Senador Moacyr Dalla, pelo que eu conheço de V. 
Ex•, se estivesse ontem presidindo o Congresso Nacional 
teria, eminente Senador Moacyr DaUa, dado a meSrrla 
decisão, porque a decisãO foi uma decisão regimentaL A 
questão de ordem levantada pelo nobre Líder do PDS no 
Senado foi extemporânea; ela foí"perígosa, perigosa por
que obrigou inclusive ao Presidente não s_ó a uma deciM 
são regimental, mas aí ãcresCida da decisão política. 
Líder do Governo, nesta Casa, não tem amparo regiM 
mental nenhum e não discordo nem um pouco do SenaM 
dor Henrique Santillo quando ele diz qu-e é omisso. Em 
absoluto. Este é o erro que se encontra quando se -pfeS:ide 
o Congresso Nacional ou o Senado da República e posso 
dizer também por experiência de Presidente. Quando se 
diz, por exemplo, como daqui a pouco V. Ex~ hã de díM 
zer:-

Hã na Casa, 40 Srs. Senadores ou 35_Srs, Senadores ou 
68 Srs. Senadores ... o problema não é na Casa. O proble· 
ma é no plenáriO, no plenário do Senado ou no plenário 
do Congresso Nacional. TemMse que verificar se hã o 
quorum normal exigido no Congresso Nacional pelo art. 
28. 

O Sr. HENRIQUE SANTILLO- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Se hã 13 Senadores, a 
sessão tem que ser aberta, ela tem o seu início e a sua 
continuação devida. 

Na hora de votar, Sr. Presidente, o que acontece aqui 
no Senado? O que irã ·acOntecer daqui a pouco? Eu mesM 
mo daqui a pouco vou pedir verificação de quorum para 
um dos meus projetas. Evidentemente, nós não temos o 
número de Senadores aqui presentes. O que fará V. Ex•? 
O que tem diminuído o Congresso, Sr. Pi:Csidente, é exaM 
lamente esse senta·levanta do Líder, que tem eliminado a 
nós, liderados. Eu, por exemplo, vou pedir verificação e 
o que farâ V. Ex•? Aí sim: foi pedida a riiÍilha verificação. 
V. Ex• terá que acionar as campainhas por dez minutos, 
chamar os Srs. Senadores que podem estar na Biblioteca, 
no salão de chá, fazendo o cabelo, a barba, o bigode, 
mas a votação é aqui, e não lá fora, 

O Sr. Passos Pôrto- PermiteMme V. Ex' um aparte? 

O Sr. Henrique Santillo - Permite·me V. Ex~ um 
aparte? Apenas um esclarecimento râpido. 

O Sr. Passos Pôrto - h só para completar o aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Vou ouvir o Senador 
Henrique SantHio e logo lhe darei o aparte. 

O Sr. Henrique Santillo - É apenas o seguinte; real· 
mente a respeito da questão de ordem levantada ontem 
pelo Líder do PDS; o Regim-ento é omiSso.-ACjueStãO de 
ordem levantada pelo Líder do PDS é impóitantís.Síinil~ 
Creio que a decísãõ dO Senãàor-1\l'ilo Coelho foi de uma 
importância a meu ver -transcendental, porque foi uma 
questão de ordem levantada! ~um direito do PDS levan
tar esse problema, claro! Ele levantou a questão de or
dem; é um direito! A questão é omissa no RegimentO, 
quer dizer, não está ex:plfcita no Regimento a questão 
para saber: iniciando-se -n-uma sessão-do Congresso Nã.· 
clonai, iniciando-se o processo de votação pela Câmara, 
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se é necessário que, antes de iniciada a votação, haja quo
rum também no Senado, entre os Senadores. E isso não 
existe no Regiiniento! Claro que não existe no Regimen
to[ Ele é omísS:O -quanto a--i-sso. Era bem possível que o 
Senador Nilo Coelho pudesse dar a seguinte decisão: 
Nâo! Se :rião-houver concomitantemente qUorum tam
bém no Senado Federal, não se deve iniciar o processo 
de y_ot_açã_o~Claro! Era um direito de S. Ex• dar uma de
cisão como essa. Eu a consideraria afrontosa ao Con
gresso NacionaL Agora, é uma questão omissa no RegiM 
menta Interno. Qaj, a meu ver, valorizar·se mais ainda a 
decisão do Presidente do COngresso Nacional, não em 
relação ao que V. Ex~ levantou, mas em relação â sesSão 
conjunta e de se saber se deve inicia•Mse o processO devo
tação havendo ou não quorum no Senado. E não havia 
quorum ê claro; deve-se discutir se_ os 30 Senadores indi
c~dos ila abertura da sessão do Congresso N acionaJ era 
o- llâlnero vCrdadeiro ou não: Isso é o~tro problema. 
Realmente, não havendo quorum, a decisão dele, a meu 
ver, foi histórica, porque-reabriu e anulou os efeitos do 
pacote de abril e porque ela irá peinlitir a autonomia_ao 
COilgreSso Nacional. -

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos voltar à realida· 
de. No caso da votação: há neste instante quorum para -
votação? Não. 

- O Sr. Henrique Santillo- Isso é outra coisa .. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - Não ê outra coisa. A 
partir dest<i"inferpretação que desse ontem o Presidente 

~0-COngressO, ele teria que aplicâ-la aqui. h evidente que 
ele teria que aplicá-la aqui. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, ele não a aplica. 

O Sr. Henrique Santillo - Aqui é obrigado sim. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - Essa foi uma decisão. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• jâ presidiu sessão do 
Senado e deve estar lembrado: "Presentes na Casa 30 
Srs. Senadores. Não há quorum regimental. Pas~emos à 
lista de oradores" ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Acompanhem o meu 
raciocínio, pai favor. Se fosse isso suficiente ... 

O Sr. José Lins- Mas é suficiente, e tem sido todos 
os dias. 

O SR. ITAMAR FRANCO -!Não é suficiente. 

O Sr. José Lins- Mas aqui é. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é. Desde que eu 
peça verificação não é suficiente. Ela não-é umã -con
dição necessária e suficiente. Esta é a verdade. Tanto não 
é uma condição necessária, senão V. Ex•, Sr. Presiden
te ... Por favor, Sr. Presidente, quantos Srs. Senadores 
nós temos na Casa? 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - Segundo a 
lista _de presença, temos 46 Srs. Senadores na Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• nem precisaria 
colocar em votação, porque temos 46 Srs. Senadores. 
Por que eu pediria verificação aqui no plenário? Então, 
eu votaria no meu Gabinete, na Biblioteca? :to local, é o 
lugar. Isso tem que ser fixado. Sr. Presidente, gostaria de 
deixar este assunto. Apenas não quis terminar o -raciocí
nio do nobre Senador Passos Pôrto, para poder entrar 
num assunto que acho importante. 

O Sr. Lázar:o Barboza- Permite-me uma rapidíssima 
intervenção, nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. 1T AMAR FRANCO - Pois nã-O. 
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O Sr. Lázaro Barboza - Senador Itamar Franco, a 
meu Juízo, a decisão do Senador N ii o Coelho foi extraor
dinária pelos efeitos polítiCos, pela salvação do Congres
so Nacional. Mas diria que S. Ex~, na verdade, interpre· 
tau corretamente o Regimento do Congresso, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- t verdade. 

O Sr. Lázaro Barboza- ... o Regimento do Senado. 
Porque se a votação não começava, como não começou 
pelo Senado Federal, porque era necessáiio que estives
sem e·m Plenário II Srs. Senadores pela sustentação da 
sessão aberta, já que a votação começara pela Câmara 
dos Deputados. Agora é evidente, se a votação fosse co
meçar 'pelo Senado, chamados os Srs. Senadores para 
votar e não houvesse quorum necessário, é óbvio, aí, en
tão suspenderMse-ia a sessão. Mas já que havia, como há 
na espécie, e se começara o processo de votação pela Câ
mara dos Deputados, a necessidade regimental de pre· 
sença de Senadores é apenas um número estatuído, para 
se manter de pé a sessão. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Concord_o plenamente 
com V. Ex• Senador Lázaro Barboza, dizendo que, hoje, 
nós teríamos que ter no Congresso apenas 13 Srs. Sena
dores. 

O Sr. Passos P~rto- Permita·me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRÃ.NCO- Ouço V. Ex• V. Ex• é 
- um homem regimentalista. 

O Sr. Passos Pôrto - Não sou regimentalista. Mas 
sou observador e procuro sempre a razão das coisas. Hã 
doís instantes de verificação de freqUência: um no início 
da sessão, em que é obrigatório ter um número mínimo 
de 1/6 para iniciar, não é verdade? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Correto. 

O Sr. Passos Pôrto- E, na Ordem do bíã õ PresideU: 
te do Congresso ou do Senado na hipótese declara: "Pré"
sentes tantos Srs. Congressistas- pr~ntes pela lista da 
porta". Esse dispositivo está contido em todos os regi
mentos do Congresso, em toda sua exístência. V. Ex•, ao 
ler os Anais das Sessões da "República Velha", encon
trará estas expressões-- o Sr. Presidente dizendo, na Or
dem do Dia: "Passados na porta,"- na porta, não é a 
presença em Plenárío: Passados na porta 20 S"rs. Conse
lheiros. Há número regimental. Passa-se à Ordem do 

· Dia". Então, o que queria declarar a V. Ex• é o seguinte: 
só pode ser iniciada a votação quando hã na Casa núme
ro capaz de se proceder à votação. A hipótese de verifi
cação já é uma segunda etapa, é quando os líderes se ma
nifestam. Ontem, por exemplo, o Decreto-lei n9 2~024 
poderia ter sido aprovado ou rejeitado apenas com o 
voto de Lideranças. Não o foi porque um Congressista 
pedi_u verificação de votação. Não é verdade? 

O SR. ITAMAR FRANCO- EKato. 

O Sr. Passos Pôrto- Então, a verificação de quorum é 
outra coisa~ Respeito a opinião de V. Ex•, respeito a de
cisão do Sr. Senador Nilo Coelho, mas gostaria, tam
bém, de advertir, isso é o que preocupa mais, é com as 
sessões do Congresso, que não podem continuar naquele 
clima que vinlos onterri pela televisão, eu que fui, ao lon
go desses anos, testemunha de manifestações como aque
las e de algumas delas participando como Presidente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, direi agora ao Sr. Senador Passos Pórto e a V. 
Ex•s o que me preocupa. Sendo uma entrevista de um 
jornalista americano, Warren Hoge que vai regressar aos 
Estados Unidos, depois de alguns anos no Brasil,jã que 
vãi dirigir a editora do The New York Times. O referido 
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jornalista, interpelado peta jornalista brasileira, diZ o se
guinte: "O que ele consideraVa mais sério no Brasil'?',-V e- -
jam V. Ex•s, Srs. Senadores, o que disse_ess.e jOrnalista 
americano que vai, agOra, trabalhar no The New York 
Times, jornal que, muitas vezes, temos que Iú para-co
nhecer as noticias relativamente ao Fundo Monetário 
Internacional, sobre o Brasil. Ele disse à repórter que:-

.. se entristeceu para falar sobre o que considera 
mais sério no Brasíl: é a impunidade. Um crime co
mo, num país onde a imprensa é livre, onde estâ cla
ro que existem pessoas roubando e ninguém vai 
para a cadeia." 

Esta é a visão que, infelizmente, verdadeira ou não, 
leva o jornalista .}Ya.rren }iog~ ... _ 

O Sr. PassosPôdo- Nobre Senador, V. Ex•, pode di
zer a que país se refere? É aqui no Brasil ou lá nos Esta
dos Unidos? 

O SR. ITAMAR FRANCO - É aqui no Brasil. E 
tambêm lá. Mas, estou analisando, por enquanto, no 
Brasil. V. Ex• também não vai querer que eu analise os 
Estados Unidos. Aí, já é me pedir muito. 

E isto mê ocorre, Sr. Presidente e Si-S. SenadOres, é. 
porque sei que vai chegar ao Senado da República o pe
dido de empréstimo do Exmo. Sr. Governador do Esta
do de Minas Gerais, que, hoje, para gáudio de S. Ex• e 
para alegria de Minas Gerais, recebe Senadores do meu 
Partido. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. SenadOres,- a verdade é que 
esse emprêstil;no deve chegar ao Senado da República, de 
250 milhões de dólares. E nós vamOs pedir algUmas in
formações ao Sr. Goyernador do Estado; não, evidente
mente, relativamente à sua administração, mas porque 
tomo conhecimento, Sr. Presidente, SiS. Senadores, e 
aqui chamo a própiía atenção, com respeito ao Senador 
João Calmon, que um conglomerado do Banco de Crédi
to Real, banco estatal, banco do meu Estado, teria em
prestado alguns milhões de cruzeiros à COMEXPORT, 
esta firma, hoje, que O Seriado·aa-República, atravês de 
uma Comissão Especial, está examinando o seu relacio
namento no comércio Brasil-Polônia. E ainda mais, Srs. 
Senadores: que esSe conglomerado do Banco Crêdito 
Real teria emprestado, a. uma firma já inadimplente, o 
Grupo Coroa-Brastel, mais de um bilhão de cruzeiros. 
É por isso, Sr. Presidente, Srs, Senadores, que me ocor
reu a frase, lemantável ou não, do jornalista americano, 
relativamente à impunidade. 

Para dizer também a V .. Ex•, Sr.-Presidente, que os ru
mos da democracia -dizia eu ontem, em aparte ao Se~ 
nadar Henrique Santillo, quando apresentava uma pro
posta que vai merecer a . .meiditação. e o apoio, estOu CCer
to, da Bancada do Governo - quando cu diz.ia a S. EX~ 
que; ... os rumos da democracia são universais e iil\taiiâ
veis no espaço, porque assim nos ensina, entre outrOs, O 
professor Paulino Jacques". 

E o que caracteriza a democracia? Já aí ê Afonso Ari
no, Sr. PreSidente, quem diz que;. " ... a fonte do poaer, a 
temporariedade dos mandatos, o respeito aos direitos 
humanos", 

Por que me ocorre, Sr. Presidente, dizer nas fontes do 
poder? É porque vejo que um dos grandes argumentos 
utilizados pela Revolução de 64 contra a eleição direta 
foi a de que esta, com os candidatos jã limçâdos, num 
prazo longo, traria uma gra:nde preocupação ao País, e 
levaria, possivelmente, o País à uma situação difícil de-
ter que conviver com candidatos jâ postos numa eleiçaO 
direta. 

Mas o que a Nação assiste com esse Processo esdrúxu
lo e falso? Á apresentação de várias candidaturas extra
oficialmente e agora uma lançada oficialmente. 

- Nós··v_affiOS"-tei- eleiçõis presidenciãis quando, Sr. Pre
sidente? Só em janeiro de 1985. 

Ninguém ê contra que este ou aquele Ministro, qtie õ 
Vice-Pi'esidente da República, que um Deputado lance 
ás suas candidaturas. Mas, o que.estranhamOs ê que, uti
lizando alguns argumentos contrários à eleição direta, 
busquem falsamente um consenso, através do sistema in
direto, lamentavelmente, inclusive, até no meu Partido, 
ávidos por subir a rampa do Palácio do Planal~o. 

Nós aplaudimos Senador Henrique Santillo, que é um 
homem de fé, o seu desejo de fortalecer o Legislativo, 
porque nada mudará neste País, se não rompermos a es
trutura de poder. E não há outro caminho do que pelas 
eleições diretas_ 

O Sr. Henrique Santillo- Permite-me'? (Assentimento 
do orador.) Que não se confunda a minha proposta com 
o consenso. Na verdade, a minha proposta é a da busca 
do entendimento no Coggresso", que levasse à ausculta de 
setores da sociedade e que propusesse medidas de caráter 
econômico-finanCCáros de emergênCia púa o País. QUan
to à sucessão, eu, como V. Ex', nós ambos e a esmagado
ra maioria tio nosso Partido, para não dizer a unanimi
dade do nosso Partido, firmamos pé na eleição direta. 

O S.R. ITAMAR FRANCO - Longe de mim, Sena
dor Henrique Santillo; interpretei a proposta de V. :E:x•, 
ontem, como uma proposta consensual. Não, a proposta 
de V. Ex• é uma proposta de fortalecimento do Congres
so, com a qual concordamos plenamente. 

_O consenso, palavra que soa falso, tem sido, abusiva
-rilente defendido e propalado na imprensa. 

Mas não creio, por exemplo, Senador Henrique. San
tillo, que os nossos Senadores que foram a Minas con
versar com o Governador mineiro pretendem estabelecer 
qualquer acordo numa ordem consensual. Longe.de mim 
pensar isso de nossos colegas, pois os conheço muito 
bem. Viajaram a Belo Horizonte para trocar idéias sobre 
o momento polttico nacional. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite-me V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- Antes de mais nada queria 
pedir a V. Ex• que me perdoasse porque dei atenção ao 
muito querido e fraternal colega da Câmara dos Deputa
dos, Deputado Geraldo Guedes e não pude acompa
nhar, como era o meu propósito, o desenvolvimento do 
raciocínio de V. Ex• Não consegui sitUar o Posiciona
mento de V. Ex• no cotejo entre eleição direta ou indire
ta. Mas depreendo que, por ser posição partídária, V. 
E.x• condenaria a eleição indireta. Não sei se estou 
avançando além da marca na malha. A verdade, Senador 
Itamar Franco, .. é que essa questão de eleição direta ou 
indireta, creio, é de somenos importância, no meu mo~ 
desto ponto de vista. E gostaria de colocar a V. Ex• o 
porquê. Tive oportunidade de presidir a· lÍDN, partido 
de saudosa memória que V. Ex• a ele também pertenceu, -
no meu Estado. Recordo-me, nesta altura eu não era 
presidente porque garoto ainda já participante, que na 
eleição de 1947 nós escolhemos; na cOnvenção do nosso 
Partido, o inesquecível Professor Alfredo Nasser, que 
hónrOu as duas Casas do Congresso Niicional e foi ãté 
MinisTro da Justiça. Ao término da convenção chegamos 
à conclusão que não tínhamos dinheiro para a campanha. 
e-muito menos o Pfofessor AlfredO Nasser diSporia de 
meios para custeá-la. Então, tivemos que. fazer um arran~ 
jci, retifar a sua candidatura, jã homolOgada pela con
venção e buscar um candidato que tivesse dinheil-o Pa-ra 
fazer faCe às despesas. Buscamos um goiano que morava 
no Rio de Janeiro, que estava desvinculado do Estado há 
muito tempo, mas um homern realmente capaz. Foi o- su~ 
ficiente, em virtude das suas disponibilidades finánceiras 
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pB.ra cUStear a camPanha-e ievar o nosso partido à vi
tória. Foi o ex-Senador, naturalmente ex-Governador de 
Goiâs, Ofaiffia Coimbra Buen0. De sorte que, veja V. 
Ex• com este exemplo, tem ocorrido e ocorrerá sempre 
B.ntes que consigamos um nível de politização quando 
realmente conseguirmos fazer política no nível em que o 
povo busque o candidato e faça com que aceite a candi
datura. Na realidade, sabemos que isto não ocorre atual
mente. Aquele que não tem meios, que não tem como 
custear uma campanha, dificilmente será es~olhido can~ 
didato. Aparentemente, nessa história de candidato e 
eleição direta ou indireta é muito relativo o nível de de
rriocracia, o nível de liberdade de escolha, tanto num ca
so, como no outro. O que importa realmente é o nível de 
politização do povo, antes de mais nada e, em segundo, a 
maneira de escolha do candidato. Se houver democracia 
efetiva no Colégio Eleitoral e se houver politização no 
nível dos membros do Colegiada, seja no caso da eleição 
direta, indireta ou eleitorado comum, os dois sistemas 
atendem perfei~~mente. Registro este episódio da his
tória do meu Estado que conheço, e me permito, sem re
ceio de constranger alguém ou de ser desmentido, achar 
seja uma espécie de radiografia que se aplicaria em parte 
ou na totalidade dos Estados da Federação do nosso 
amado e sofrido Brasil. Muito obrigado a V. Ex• pela 
-oportunidade do aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a inter
venção de V. Ex• Evidentemente temos posições diferen
tes. Eu defendo as eleições diretas. Acho que mesmo um 
candida.to ~scolhido numa convenção ou substitufdo por 
ela por esse ou aquele motivo tem que ir ao povo buscar 
os seus votos. Não quero, Senador Benedito Ferreira, 
nem buscar o Estado de V. Ex•, vou buscar o meu, que 
tem setecentos e vinte e dois municípios. Lá o candidato 
é obrigado a ter maior sensibilidade no exercício do seu 
mandato. É uma decorrência da eleição direta, quer 
queiram alguns ou nã-o. Nós respeitamos aqueles que 
discordam do nosso pensamento. 

O Sr .. João Calmou- Permite-me V. Ex.•. um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço com prazerV. Ex• 

O Sr. João Calmon - V. Ex• fez referêtlciã 3.o meu 
nome em relação ao episódio de empréstíritos concedidos 
pelo Banco de Crédito Real de Minas Gerais à COMEX
PORT S.A. e à Coroa-Brastel. Certamente a alusão de 
V A Ex' se justifica porque fui o autor do requerimento 

· pedindo a constituição de uma Comissão Especial para -
investigar profundamente o problema ·dã díVIda polOne- -
sa com o Brasil. A propósito da referência à Coroa
Brastel, nobre Senador Itamar Franco, permíta-nle ma
.nifestar a minha estranheza, atê hoje não surgiu, nõ Se
.náao, nenhuma· referência nesse episódio ao General 
Golbery do Couto e Silva, que era o todo-poderoso Çhe-
fe da Casa Civil da Presidência a República, quando o 
Sr. Paim, Dir~tor-P~·esidente da Brastel foi convocado às 
pressas, via telefone pelo Ministro Delfim Netto, para 
tomar um jatinho no Aeroporto Santos _Dumont e se di
riiir a Brasflia a fim de participar de u;na reunião da di
reteria do BancO -Central. Por que é que foi mont.ado um 
gigantesco esquema para salvar do colapso uma correto
ra, Corretora Laure.àflo, que tinha como um dos seus di
retores um filho do.General Golbery do Couto e Silva? 
Já é estranho que, em nosso País, um militar tivesse sido 
Chefe da C-asa Clvíl. Mais estranho do que Um militar 
ser chc!fe da Casa Civil é ser montado, da noite para o 
diã, com altíssima prioridade, um esqueina para não per
mitir que uma corretora explodisse porque um dos seUs -
di retores era filho do General Golbery do CQuto e Silva. 
Numa hora em que todos nós estamos desempenhando o 
nosso dever de procurar averiguar todas as denúnicas, 
como foi feit"a uma referência à Coroa-Brastel, tenho cer-



Setembro de 1983 

teza, dentro da precaridade das certezas humanas, de 
que está na hora, também, de se investigar por que foi to
mada a decisão de mobilízar- o Sr. -Paím para assumir 
compromissos acima de suàs-possibilidades, (segundo ele 
acima do seu caciíe), p3.ia- impedir o colapso da COrreto-' 
ra Laureano. Agradeço a V. Ex• a oportunidade., a pro
pósito da COMEXPORT e da CorOa:Brastel serem be
neficiadas por emPréstíinO -do Banco de Crédito Real, 
para apresentar esta indagação a um dos mais eminentes 
e combativos líderes da Oposição no Congresso Nacio
nal. (O Sr. Presidente faz soar a campainha:) 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Si. Presidente,. prometo __ 
encerrar dentro de cinco a oito minutos o meu pronun
ciamento. Muito obrigado pela tolerância. 

Senador João Calmon, os meus agradecimentos pelas 
palavras elogíosas âe v.-EXf - -- -- ---

Sr. Presidente, referi~me ao Senador João Calmon 
exatamente porque S. Ex• é o combatente, é o homem da 
linha de frente, que conseguiu que o Senado da Repúblí
ca constituísse uma Comissão Especial para examinar o 
comércio do Brasil com o leste Europeu. Segundo infor
mações, e vamos averiguar corriõ disse, o conglomerado 
do Banco de Crédito Real, uffi ban-cO e8titai, do meu Es
tado, emprestou à Brastel mais de um bilhão de cruzei
ros, e que a COMEXPORT também fOi bineficiadá por 
esse mesmo banco estatal com polpudo empréstimo. 

Senador João {'almon v: Ex' coloca indagações que 
eu não posso responder, mas talvez possa o Senador José 
Lins, que a- todo instante interfere no nosso discurso e 
que desta vez ficou quieto. É estranho que S. Ex,, a pro- ~ 
veitando minha permanência na tribuna, nãO re'sponda 
às indagações de V. Ex', que sãO as nlaís sériâs. 

O Sr. Benedito Ferreira --- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR.- ffAMAR -FRANCO - Hã pouco, Senador 
João Calmon, eu conversei com um jOrnalista, seu cole
ga, embora estrangeiro, que dizia da impunidade que 
grassa em nosso País. As indagações que fez V. Ex~ ares
peito da Coroa-Brastel, citando iliclusive o ex~Chefe da: 
Casa Civil, ilustre Gene!al Lioibery~--nãO podéril--se per
der na cúpula do Senado _da República. Não é possível 
que depoimento prestado por esse Sr. Paim Cunha vã 
ser esquecido, de repente., porque., daqui a um mês, va
mos votar um decreto retirando mais de 20% dos traba
lhadores brasileiros. 

Perguntamos então: o País pode contin-uar assistindo a 
essa impunidade? Não quero ·usar a eXPressãO roubo, 
para não tornar forte a iilâigaçãO: NãO é possível! Com 
esses empréstimos à Coroa-Brastel, empréstimo à CO
MEXPORT, o problema da Delfim, não hã goverrio que 
resista a tantas acusações de_ corrupção. Realmente, não 
posso aclarar as dúvidas de V. Ex~ 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex• me permtte um apar
te, eminente Colega? 

O SR. ITAMAR FRANCO- PoiS-não, Senador Luiz 
Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Só para dizer que o aparte do 
Senador João Calmon me faz lembrar o que disse o Vis
conde de Araguaia, Domingos Josê Gonçalves de Maga
lhães, nos meados do século passado. Disse o Visconde 
poeta e diplomata;. "Nasce de ciina a corrupção _dos po
vos". Obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCú - Seiúi.dOr João Calmon, 
não sei- Se v: Ex• ficou sã.iísfeiTOCOni a citaçãQ; 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex~ fie pemlite contri
buir, apesar de jâ ter interferido longanlente nO Seu dis-
curso? -

O SR. ITAMAR_ fRAt'i'CO- E um prazer, Senador 
!3enedito Ferreirª". 

Q_ Sr. Benedito Ferreira - Conhecendo o Senador 
João Calmon como conheço, pelos seus títulos - é até 
Presidente da nossa Comissão de Educação e Cultura
pela sua cultura e pelo domínio Tácil que S. Ex• detém do 
vernáculo, a essa altura eu fico até preocupado com a in
dagação que S~ Ex' fez, a colocação, o modo de fazê-la. 
Na realidade, dezenas, talvez até centenas de empresas 
do setor financeiro têm entrado em liquidação, e tem ha
vido, desgraçadamente, quase que como institucioitaliza.

·da; uma iffipunidade -dos malversadores das poupanças 
popUlares, como, de resto, dos dinheiroS: públicos. O 
Banco Central sempre vinha contornando para não one-
tãfo=TêSOuro, transferindo as cartas pa-tentes, negocian
do para que outros assumissem os passivos dessas em
presa-s 'finanCeiras. Quanto a essa reunião no Banco Cen~ 
tral, ocorreram outras reuniões, na tentativa de apurar 
as fórmulas para evitar falêncías, visto que tem sido uma 
constante preocupação do Govei'iio- criar no povo brasi-

- ~i!:_o a mentalidade de poupança. Aliãs, este é um dos as~ 
pectOs--da nossa fala de hoje, o fato de nós tomarmos 
poupanças externas para custear um padrão de vida que 
realmente não temos condições de -nlanier. Então, o Go
verno, preocupado em criar uma filosofia de poupança, 
tem prOcurado, jJor todas as fórmulas e meios, impedir a 
insolvência dessas empresas, causando prejuízo ao siste-

- ma. Acredito que essa reunião não foi pelo -fato de estar 
neSsa empresa um l'ilho do General Gobery e eÜ n~o po~ 
i'Jho em dúvida as palavras do Senador João Calmon de 

: que lá tivéssemos um diretor, filho-do den'eral Gobery. 
Não .tenho a menor dúvida, porque S. Ex• ê um homem 
verdadeiro. Mas não posso crer que, no caso do General 
Gobery, um homem de estirpe moral, um homem sério, 
que ufano, como Presidente do PDS do Estado de Goiás, 
em tê-lo como membro do nosso Partido no nosso Estaw 
do, que ele foss-e patrono de qualquer distorção cometida 
nessa ·empresa e- muito menos patrono de seu filho, no 

- <;aso dele ter cometido qualquer deslise. Todos nós sabe
mos que o Genei-al Golbery não anda nas boas graças do 
Governo. Não b.astassem as razões de ordem moral que 
ornam a personalidade_ do General Golbery, bastaria, 
também, esse fato, que não estando nas boas graças do 
Governo, não seria um seu filho que iria conseguir, por 
ser seu filho, exatamente, qualquer benesse governamen
tal+ Nessas condições, creio que na colocação da- inda
gação dQ S~nador João_ Cal_ilion houVe um deslise, um 
d_escuido, porque a forma como fói posta chega a dar a 
impressão ou, melhor dizendo, fica claro que S. Ex• q:Ua
S:e que formula a acusação ao General Golbery de patro
~inar aquela empresa e os desmaildos nela cometidos, 
pelo simples fato de ter, ali, um seu filho. Era essa a ob
servaÇão ·que eu gostaria de faier, pedindo desculpas por 

-estar interferindo tanto no diScurso de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, jã vou 
encerrar. 

Senador Benedito Ferreira, mais que a Construção.v6r
bal do Senador João Calmon, acho que S. Ex' não fez 
nenhuma acusação_. O que S. Ex• quer- pelo menos foi 
o que apreendi do seu aparte- é a verdade dos fatos, é 
que se esclareça realmente o que aconteceu. Em absolu
to, o Senador JoãQ Calmon, pelo menos não entendi as
sim, S. Ex' ainda está presente e poderá confirmar se me 
fiz bom intérprete ... 

O Sr~ Benedito Ferreira - A minha interve_11ção foi 
ma:is cautelar, porque V. Ex• sabe que em política vale 
mais a versão. 

O SR. ITAMAR FRAN'CO- Estou te_ntando s_er_ape
nas um intérprete do Senador João Cal.mon. 
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O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um aparte? 

Ó SR. __ ITAMAR FRANCO:- Sr. Presidente, com a 
devida -licença de v: Ex~, vou conceder o aparte ao Sena
dor João Calmon antes de encerrar. 

- O SR. JOÃO CALMON- Agradt?ço ao nobre_ Sena
dor Benedito Ferreira as referências sempre tão genero-

- sas em relação a este velho companheiro de lutas demo
cráticas. Devo esclarecer, entretanto, a V. Ext, que e_u de
sestimo prejulgamentos. Não estou q:>ndenando nin
guém. Lirnita~me a comentar um fato incontestável. Esse 
episó~io, -amplamerite divulgado pela imprensa, ocorreu 
não depois que _o General Golbery caiu em desgraça 01,1 

pediu demissão da Chefia da Casa Civil da Presidência 
da República. Esse fato aconteceu _quando ele; ainda era 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Não 
afirmei que o Gerieral Golbery tomou a iniciativa âe pe
dir que fosse montado um gigatesco esquema para salvar 
a corretora da qual um filho seu, segundo o Sr. Paim, era 
Diretor. ~~arei que fora montado esse esquema para 
salvar da débâcle essa corretora, no momento em que o 
General Golbery do Couto e Silva era o todo-poderoso 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Não 
acusei S. Ex•, porque não tenho prova alguma que me 
permita assumir essa atitude. Entretanto, amanhã, se eu 
tiver essa documentação, não hesitarei um momento, se
guindo a melhor tradição de luta de todos nós, do Sena· 
dor BeneditQ Ferreira e dos demais membros_desta Casa, 
não hesitarei um momento em procurar, c_omo estou faM 
zendo em relação à dívida da Polónia com o Brasil, in
vestigar o_ fun.damento ou a falta de fundamento dessas 
acusações. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador João 
Calmon, entendi perfeitamente o pensamento de V. Ex• 
O fa~o que V. Ex~ traz ao meu discurso, através deste 
aparte, é grave e precisa ser realmente esclarecido. 

Sr. Presidente~ em 1981 apresentei _à Casa o Projeto de 
Lei n~" 248, dq_ seguinte teor. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 248, DE 1981 

Estabelece limite ao reajuste dos preços ~os produ
tos farmacêuticos e medicamentos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O Conselho Intenninisterial de Preços 
não autorizará reajuste no preçO de qualquer medi
camento ou produto farmacêutico em percentual 
superior à- variação nominal da Obrigação Reajus
tável do Tesouro Nacional ocorrida entre a data do 
último aumento e a da solicitação. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, só será 
permitido o aumento de preço decorrido um inter
regno mínimo de seis meses. 

Art. 29 QuandO a empresa desejar cessar a 
fabricação de qualquer medicamento ou produto 
farmacêutico, comunicará sua intenção, c6Iil a ante
cedência mínima de 2 (dois) anos, à Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saóde. 

§ I~' Sendo a causa determinante da cessação 
do fabrico a descoberta científica de efeitos danosos 
à saúde, a indisponibilidade de matéria-prima ou 
outro motivo de força maior, poderá ser soliCitada a 
dispensa do pré-aviso no prazo previsto !!_O caput 
deste artigo. 

§ 2~" Caberá a Secretaria de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde julgar a idoneidade dos mo
tivos apresentados pela empresa interessada, autori~ 
zando ou não a imediata cessação do fB.brico do me
dicamento. 

Art. 3~" Recebida a comunicação a que se refere 
o àrti&o anterior; avaliará o Ministério da Saúde a 
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conveniênCia de ser o m~di_ca.m.cmto mantido à dis
posição do mercado c_onsumidor. 

Parágrafo único. C.onçltündo o e$LUdQ pela ne
cessidade da permanência do medicamento no mer
cado, serão adotadas medidas administrativas no 
sentido de assegurar sua produção através de em
presas estatais ou particulares. 

Art. 41' A empresa que desrespeitar o disposto 
nesta lei ficã sujeita às-seguintes penalida-des: 

a) multa de L.OOO (mil) a 5_.000 (cinco mil) y_ezes 
o maior salãrio"-nlíiiirilõ vigente no Pais; 

b) requisiçãO dos-respectivos laboratórios, eqUf
pamentos, dependências e estoqUes a fim de que seja 
assegurada a produção do medicamento pelo prazo 
de 2 (dois) anos. 

Art. 5'1' ConSfittii crime contra a economia po
pular: 

a) Cobrar, díreta QU indireta,mente, preço supe
riof ao_ legalmente autorizado para medicamento. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa 
de 100 (cem) a SOO (quihhentasrvezes o maior sa
lãrio mínimo vigente-:- -

b) Sonegar a· venda de medicamento por qual
quer motivo. 

Pena: reclusão de I (um) a 3 (três) anos e multa 
de 100 (cem) a 500_(quinhentas) vezes o maior sa
lãrio mfllimo vigeiHe. 

c) Deixar o responsãvel por empresa farmacêuti
ca de fazer a comu-nicação a que se refere o artígo 21' 
desta Lei. · 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 
multa de 500 (quinhentas) a 750 (setecentas e cin
qUenta) vs,zes o maior salãrio mínimo vigente. 

d) Criar embaraço à emissão na posse de labora
tório, equipamentos, dependências ou estoques que 
tenham sido legalmente requisitados à empresa pro
prietária. 

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) a1;10 e 
multa de 25 (vinte e cinco) a__SO (cinqUenta) vezes o 
maior salârio mínimo vigeilte. 

Art. 6'~ O Poder Executivo regulamentarâ esta 
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 

Art. 7"' Esta lei entra em vigor na data de süa
publicação. 

Art. 89 São revogadas as disposições em con
trãrio. 

Justificação 

No final do primeiro seniestfe do corrente ano 
eclodiu séria crise -entre as autOridades sanitârias e 
diversas empresas que atuam na ãrea de medica
mentos. Os laboratórios, por rião encontrarem gua
rida para os abusivas e injustifícâveiS aumentos de 
preço que reiteradamente solicitam, aineaçãrãm re-
tirar do mercado diversos produtos vitais para:-o tra-

tamento de moléstias graves. AsSim- é que o PróPrio 
Secretário Nacional de Vigilância Si:iilítària~-órgão 
do Ministério da Saúde, Sr. Antônio Carlos Zanini 
anunciou que os medicamentos Fenobarbital, Peni
cilina A. G., Clorafenicol, Soro antiofidico e Dia~ 
mox, considerados como indispensáveis Por não te
tem substitutos no mercado, estavam prestes a ter o 
fornecimento interrompido. Fácil é compreender os 
motivos que tornam possível aos fabricantes adotar 
tal conip(lrtamento. Sabedores que determinada 
droga é essencial na terapia de moléstia aguda (caso 
do Fenobarbital para os portadores de epilepsia} 
acuam o Governo no sentido de obter vantagens 
exorbitantes, ainda quando o produto é de custo re-

- lativamente baixo. No caso da Penicilina A. G ., por 
exemplo, eficaz e pouco onerosa para o tratamento 
de amigdalites, o próprio Sindicato da Indústria 
Farmacêutica vem a público alegar "que os preços 
de venda não -comperisam a manutenção do remédio 
no mercado" (Jornal "O Globo" edição de 10-6-81 
e 19-6-81 respectivamente). -

Fossem as alegações deduzidas pelos conglome-
- _ rados industriais, ao menos razoáveis, poderíamos 

levá-las em consideração tentando harmonizar os 
pleitos àS reivindicações da maioria da população. 

- Entretanto, os fatos que vêm à tona denotam 
encontrar-se o setor dominado por pequenos grupos 
que monopolizam este campo de atividade econó
mica com manifesto prejuízo para o bem-estar ge
raL Em reCente pronunciamento cUjo teor fOi levado 
ao conhecimento das autoridades executivas, o Pre
sidente da Sociedilde de Pediatria de Brasília, Dr. 
AntôD.iOTuiz Ramalho,- áenuilciou a fabulosa dis
paridade que existe entre os preços cobrados ao 
público "no balcão das farniácias", e aqueles pagos 
_peja CEME (Central de Me<fi~?am~ntos), órgão que 
evidentemente teüf:condições de- manter u~a certa 
vigilância nos critérios de aquisição. Cita o exemplo 
do colido de Dexametazona que custa no varejo 
O·Ji 107,00 enquanto na CEM~ "sai apenaS por Cr$ 
7,35". A Eritromicina, que é ul::na s-uspensão,-venôi
da no comércio por Cr$ 233,00, vale tão-somente 
Cr$ 41,80_ Para a CEME. O Hidróxido de Alumínio 
que o consumidor paga Cr$ 41.8"0 nas farnlâ.cias, é 
vendido pela CEME a Cr$ 8,20. Acusa o referido 
médico a e;tistência,, "de" outros exemplos cuja va
riação no preço chega a mais de mil por cento" 
(Correio Braziliense, edição 28-6-81). Queixa-se ain-

--:: da o profissional d~ .. liberdade de entr_a.da e retirada 
de remêâíos no mercado" e menciona " ... _o caso de 
Diamox, de produção exclusiva do Lahorãt6ri0- Le
derle, retirada recentemente das farmárcias não se 
sabe o porque ... " sendo de acrescentar que " ... larga 
faixa da população vinha usando-o no controle do 
glaucoma", 

QUADRO DEMONSTRATIVO APRESENTADD PELO ESPECIALISTA 

Produto 
CEME 

Ácido Acetilsalicílico 
Dexametazona colíiio ._, ... , .•.... , ........ -.- ·-·~·,., .. 
Eritromicifla SuspenSão- .. , .......................... , 

Furosemida40mg ········-··-···~---~··········~······ 
Hidróxido deAlum. susp . , ..........•...... r.·,.~----~-~·. 
MebendazollOO mg ....... -................ , ....... ~ , 
Penicilina G. PrQc. + P ................... _ ,_ .......... . 
Sulvametoxanol + trimet . , ......... . 
Tetraciclina 2SO.mg .........•...... , ........•... 

Preço 

Comércio 

1,44 
107,00 
233,00 

7,00 
60,00 
20,00 
17,00 
18,00 

8,5ll-- --

Preço 
Variação 

0,17 847% 
7,35 1455% 

41,80 557% 
061 1147% 
8,27 725% 
1,31 1526% 
6,40 262% 
3,60 500% 
1,43 594% 
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--A Comíssão Pai-lamentar de Inquérito constituí~ 
-di_ná Câinara dos Depútados para investigar as -ã.ti-
_vidades ligadas à indústria farmacêutica no tem
tório nacional, após inúmeros meses de aprofunda
dos e5tUdcis -e Sin.dicânc.ias c_oncluiu: 

"'Aquí iristalados, os grandes laboratórios estran
~geiTos COmeçaram _a absorver os nacionais, prática 
-também~seg~ida- pOr outras empresas forâiieas para 

__ aqui montarem as suas_ subsidiãrias. E assim foi -que, 
de 1957 a 1979, 321abora1órios nacionais passaram 
ao controle do capital estrangeiro ... " 

Tal situação nos permite afirmar que, em termos 
econômicos, a indústria farmacêutica brasileira ê: 
uma pseudo-indústria, uma ficção, totalmente do
minada pelo capital estrangeiro, marcadamente pe
las chamadas effipresas transnacionais ou, como é 
mais acêito, multinacionais. 

.. Se em matéria de fatura:nento as multinacionais 
contr9lam 89% das vendas, em um mercado de mais 
de 1,5 bilhões de dólares, o 6'1 do mundo capitalista, 

- em termos de matérias-primas a -nossa dep-C:ndência 
não_ é menor pois importamos cerca de 80% das fór
mulas utilizadas na fabricação de remédios." (Rela
tório Final da CPI da Câmara dos Deputados sobre 
as_atividades ligadas à Indústria Farmacêutica -
págs. 18 f 19 --:..:..-Edição da Câmar.i-dos Deputado-s:.... 
Br~silia 1980.) 

A ()rd~m ecOnômica e soCial do País tem por fim 
prÕgramâtico. ''realizar o desenvolvimentQ nacional 
e a justiça social" com base na livre íniciativa. Esta 
última, entretanto, deve, por um lado, ter sua 
atuação condicionada em função dos_ reclamos da 
maioria, e por outro ser coibida quanto à tentativa 
"de domínio de mercado, eliminação de concorrên
cia e aumento arbitrário de lucros" (art..l60 da 
Constituição). Neste passo, se desejamos realmente 
dar cumprimento ao texto da Lei Maior e atender às 
prementes necessidades nacionais, devemos adotar 
medidas legislativas capazes de assegurar uma eficaz 
atuação administrativa. 

O Projeto de Lei que ora apresentamos tem como 
primeiro escopo estabelecer um limite ao aumento 
arbitrãrio dos preços dos remédios._ Conquanto de 
certa forma limitados pela atuação fiscalizadora do 
Conselho lnterministerial de Preços, quase sempre 
têm os laboratórios conseguido obter reajustes des
mesurados nos valores dos seus produtos, quer por 
meios diretos quer por meios indiretos. Quando não 
logram êxito no pretendido, simplesmente deixam 
de fabricai- o medicamento S;Ob de_terminado nome 
cm;_ercial para reintrOduzi-lo, pouco depois, sob 
forma ligeiran_1ente modificada mas apresentada 
como se fora absoluta inovação. Fixamos como teta 
para o reajuste o percentual da variação da ORTN 
no período. É um critêrio que vem sendo adotado 
como fórmula capaz de remunerar adequadamente 
o calital e nada justifica que as aplicações financei
ras realizadas neste setor devam fugir à regra. 

Com o intUitO de evitar burl~s ou fraudes, 
impeae:.se que o fã.bricante deixe de produzir o me~ 
dicamento, "ex abrupto". Passa a se exigir um pré
aviso de dois anos, salvo motivo de foi-ça maior, du
rante cujo prazo poderão as autoridades competen
tes adotar medidas capazes de sanar eventuais defi
_ciências e meSmo assegurar a produção recorrendo 
a--outraS IDstitúições públicas ou privadas. 

São previStas sanções administrativas e penais se
veras-para-os- infratores por entendermos que a saú
de pública não pode nem deve ficar à mercê de mes
quinhos interesses comerciais. As leis da mercâneia 
devem ceder passo às necessidades vitais da comuni
dac!e, e a _esta se re_conhece o direito de auto-defesa 
instituindo preceitos rígidos para os atentados- que o 
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corpo social julga altamente danosos à integridade 
do todo. Neste caso se enquadram aqueles que dese
jam especular com a saúde de um grande número de 
cidadãos. 

Encarecemos o Congresso- Nacional a necessida~ 
de de se colocar um freio na alta imoderada do cus
to de vida, mormente quando atinge necessidades 
vitais do ser humano como a aquisição de medica
mentos. Todo o esforço desenvolvido pelos serviços 
previdenciários oficiaiS-no campo da saúde serão de 
pouca valia enquanto não forem introduzidos meca
nismos capazes de assegurar ao trabalhador o efeti
vo direito à terapia ii:tdicada. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1981.- Ita
mar Franco. 

{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Saú
de, de Economia e de Finanças.) 

_!)fÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Desta forma, dada a importância social dessa propo
sição, faÇO um apelo à Mesa Diretora, através do emi
nente Presidente Moacyr O alia, que, dentro do possível, 
seja ~,gilizada a apreciação desse projeto, para que possa 
sofrer o crivo do Plenário do Senado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

ATO N• 19, DE 1983 

O "Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal, fio 
uso das suas atribuições que lhe confere o art. 57,1etra 
"j" do Regimento Interno do Senado Federal (Reso
lução n9 93, de 1970), resolve: 

Designú-Comis.são Especial, composta dos servidores 
Francisco José Noleto Neto, Psicólogo, Vicente Cristina 

Sábado 24 4379 

Filho, Presidente da ASSEFE, Carlos Magno Fagundes 
Franci, Arquiteto, Francisco Zenor Teixeira, Advogado, 
José Lucena Dantas, Assistente Social, para, sob a presi
dência do primeiro, elaborar, em fase final, o projeto de 
construção da Creche para os sevidores do Senado Fede
ral, em área localizada na Associação dos Servidores do 
Senado Federal e executar o projeto, depois de aprovado 
por esta Secretaria, mediante licitação pública, utilizan
do, para isto, verba própria prevista no Orçamento da 
União para 1984-. 

FICa- a_pn!sente ComiSsão incumbida de apresentar a 
esta Secretaria, peridociamente, relatório das etapas a se
rem vencidas até a concessão do competente habite-se. 

Senado Federal, 23 de setembro de 19&3.- Henrique 
Santillo, PrimeirO~Secretário. 
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1- ATA DA 161• SESSÃO, 
EM 26 DE SETEMBRO DE 1983 

l.l- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
I .2.1 - Pareceres encaminhados 

ã Mesa 

1.2.2- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9 

242JX3, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, quc_assegura aos 
aposentados pelo sistemôJ. previden
dúrio uma rend<t mensal equivalen
te ao salário mínimo da respectiva 
regi ii o. 

1.2.3- Comunicação da Lide
rança do PDT na Câmaia dos Depu
tados 

- De substituição de membro 
em comisstio mista. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SE.\'A.DOR ALAI/R PINTO
!\lS'-L' do Vke-Aimiruntc Ernani 
Ahlli!ll 11<1 A1.·udcmiu Bn..tsilciru de 
Mc:didn,z. "Dia da Árvore", 

SUMÁRIO 
SENADOR HENRIQUE SAN

TILLO- Prioridade dada ao pro· 
cesso sucessório, pelo Seilhor Presi
dente da República, em detrlmeiltõ 
de uma solução alternativa justa e 
correta para a crise econõmica do 
Pais. 

1.2.5- ComUnicação 
--Do Sr. Senador Humberto 

Lu~.:ena. que se ausentará do País. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-:- _Redução FinuJ do Projeto de 
Resolução n9 99/!::3, que suspende 
a execuçào da Lei n9 940, de 27 de 
novembro de 1978, do Município 
de Aguai, no Est .. do de Sàõ PaUlo. 
Aprovada. Ã promulgação. 

-Redução Finaf do--ProjetO de 
Resolução n9 101/83, que suspende 
a execução do artA? do Decreto· lei 
n\> 57. de l 8 de novembro de I 966; e 
do~ 3<.> do art. 85 du L: i n9 5.172, de 
25 de: outubro Je !966 -Código 

TdbutS.rio Nacional. Aprot'ada. À 
-prOmulgação. 

-:---- Redaç?lo Final do Projeto de 
Resolução n9 102/83, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Estância, 
Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor de CrJ 
45.299".987,0l. Aprovada. À pro· 
mulgação. 

-Projeto de Resolução n9 
!03/83, que autoriza o Governo do 
Estudo do Rio Grande do Sul a ele
var em CrJ 12.742.087.534,29 (doze 
bilhões, setecentos e quar~nta e 
dois milhões, oitenta e sete mil, 
quinhentos e trinta e quatro cruzei
ros e vinte_ e nove centavos) o mon
tunfe de suu dívida consolidada. 
Aprol'ado. À Comissão de Re
da~ão. 

-Projeto de Resolução n'? 
104/83, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ l.058.394.126.00 (um bilhão, 
cínqiJcnta e oito milhões, trezentos 

SEÇÃO II 

TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congress_o Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 19; áa Constituição, e eu, Nilo Coe· 
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 69, DE 1983 

Rejeita o texto do Decreto-lei n<.l 2.024~ de 25 de 
maio de 1983, que "dá nova redação ao artigo 2» da 
Lei n~ 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe 
sobre ~ correção automática dos salários, modifica a 
política salarial e dá outras providências". 

Artigo único. É rejeitado o texto do Decreto-lei n9 
2.024, de 25 de maio de 1983, que "dá nova redução ao 
artigo 2" da Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, que 
dispõe sobre a cOrreçào automática dos salários, modifi~ 
ca a política salarial e dú outras providéncias". 

Senado Federal, 26 de setembro de 1983.- Senador 
Nilo Coelhv, Presidente. 

Ata da 161~ Sessão, 
Em 26 de setembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinãria, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Henrique Santi/lo e 
Martins Filho 

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

- 1ris Célia .... :.:Fábio Lucena- Odacir Soares
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
Alexandre Costa - Alberto Silva- Helvidlo Nunes
Almir Pinto -José Lins- Virgílio Távora- Carlos 
Alberto- Aderbal Jurema- Marco Macie!- Louri
val Baptista - Passos Pórto - Jutahy Magalhães -
Joiio Calmon- José Ignácio- Itamar Franco- Hen
rique Santillo - Gastão MüUer- Carlos ChiareUi -
Pedro Slmon 

O SR. PRESIDENTE {Henrique Santillo)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses· 
são. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos.
1 

O Sr. 1~-Secr.ctárlo irá proceder à leitura do Expedien
te_ 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor~Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 
ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Via Superfície: 

Diretor Industrial Semestre ............ _ .-.-~--· ·~ ........ . Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano·············-····~-········~······ 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tirag.em: 2.200 exemplares 

e noventa e quatro mil, cento e vin
te e seis cruzeiros) o montante de 
sua dívida consoli.d;;Hi~-· Aprovado. 
Ã Comissão de Redução. 

1.4- DISCURSOS APÚS .A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- CQmentários sobre noticias di
vulgadas pela Imprensa, a respeito 
do posicionamento de empresários 
americanos com re[ação ao resta
belecimento do fluxo de investi
mentos para o Brasil. 

SENADOR ROBERTO SA
TURNINO, como Líder- Decla
ração do S~retário do Tesouro 
norte-americano sobre a necessida
de da aprovação, pelo Congresso 
Nacional, do Decreto-lei n9 2.045, 
que dispõe sobre modificações na 
política salarial br.:tsileira. 

SENA[)OR CARLOS ALBER
TO, como Líder - Reparos ao 
pronunciamento de seu antecessor 
na tribuna. 

SENADOR PASSOS PORTO 
- Lançamento; pelos Presidentes 
de Federações das Indústrias_ dos 
Estados, da Candidatura do Sena-

É Udo o seguinte 

dor Albano Franco ao cargo de 
vice-Presidente .da República. Te
lex enviado aos Ministros da área 
económica por empresas citrícolas 
do Estado de SergiPe, solicitando a 
extensão 'àS -empresa-s-daquele Esta
do, da isenção do paga~ento de 
ICM na comercialização da laranja 
in natura para consumo industrial, 
cbricedída as indústrias congeneres 
do Estado de São Paulo. 

SENADOR LOUR/VAL BAP
TISTA - DePoimento prestado 
pelo Ministro Hélio Beltrão, peran
te a CPI do Senado que investiga os 
Problemas do Aumento Populacio
nal_Brasileiro. 

SENADOR GASTA-O 
MULLER- Observações sobre as 
restrições impostas pelo Banco 
Central, no concernente à concçs
sào, pe(o Banco do Brasil, de em
préstirtl_os aos agricultores. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Apelo às autoridades com
petentes em favor da extensão dos 
benefícios da Lei 5.315/67, aos 
marítimos que arfiscararit a Vida 
em opemções não comboiadas du
rante a- ri Guerra Mutldià:i. 

SENADOR CAilLOS ~ALBJ;:Jl
TO - ''Carta de Yi_tória", con
sl.lbstanciando sugestões para ·a 
reativação do mercado imobiliário 
do País, aprovadas em reunião do 
Conselho Federal de Corretores de 
Imóveis, recentemente realizada 
em Vitória-ES. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES-- Campanha desenvolvi
da pela Cruz Vermelha Brasileira 
intitulada "Faça chover no Nor
deste". 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO_DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS . PROFERI
DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. José Frage\li, pronuncia-
do na sessão de 23~9-83. - -

Do Sr. Henrique Santíllo, pro-
nuncíado na sessão de 23-9-83. 

3- ATAS DE COMISSÚES 
4- MESA DIRETORA 
5- LIDERES E V ICE

LIDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS CO

MISS0ES PERMANENTES 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECERES N•s 821 E 822, DE !983 

gresso Nacional _o projeto de lei em apreço que autoriza 
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-, 
DNOCS,-a doar ao Município de Cariús, no Estado do 
Ceará, mediante escritura j:lúbfica, uma área de terra de 
sua propriedade, com sete hectares, destinada à cons
trução de um Centro Comunitãrio, de uma Escola de 
Ensino de }9 grau, de uma Quadra de Esporte e de um 
Hospital Maternidade, no prazo de 5 anos, a contar da 
data da assinatura da respectiva· escritura. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara ni' 83, de 1983 
(nç. 6.239-B, de 1982, na Casa de origem), que autori
za o Departamento Nacional de Obras Contra as Se
cas - DNOCS, Autarquia vinculada ao Ministério 
do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no 
Município de Cariús~ no Estado do Ceará. 

PARECER No 821, DE 1983 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador Mário Maia 
Na forma do_artigo 51 da Constituição, o Senhor Pre

sidente da República encaminhou à apreciação do Con-

Dispõe, ainda, a proposição que o referido terreno es
tá limitado ao norte com terras do DNOCS e com a rua 
Agostinho de Paula e ao sul, leste e oeste, igualmente, 
com terras de propriedade daquele órgão, estando toda a 
área devidamente d~crita. 

Pelo artigo 2ç. do projeto, a doação tornar-se-â nula, 
de pleno direito, se for dada às citadas construções desti-

nação diversa da prevista, ou se não for observado o pra
zo estipulado, hipótese ern que ocorrerã a reversão_ do_~ 
imóveis ao patrimônio do DNOCS, independentemente 
de qualquer indenizaçào, inclusive por benfeitorias que 
vierem a ser realizadas. 

A Exposição de Motivos do Ministro do Interior, que 
acompanha a proposição, salienta que a terra, objeto da 
doação proposta, acha~se situada na faixa seca do açude 
públíco.''Poço dos Paus", na zona urbana da cidade cea
rense de Cariús e que a mesma~. "necessária ao plano de 
seu desenvolvimento". 

Consultado a respeito da operação, o DNOCS, pela 
Resolução n" 2.572, de 31 de março do ano em curso, 
manifestou~se favoravelmente, adotando inclusive todas 
as providéncias que se fazem previamente necessárias à 
formalização do ato alienatório. 

Esta Comissão entende que a matéria está convenien
temente fundamentada, não só do ponto de vista legal. 
como quanto aos seus aspectos técnicos. Trata-se, efeti
vamente, de iniciativa que consulta aos interesses daque
la região carente de obras educativas e de assistência sa
nitária, razão por que opina favoravelmente à autori
zação legislativa solicitada. 

Sala da Comissão, 29 de junho de 1983.- Alberto Sil
va, Presidente - Mário Maia, Relator - Josê Lins -
Carlos Chiarelli. 

PARECER N• 822, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Virgílio Távora 
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de 

fin~ç<!S Q_.Projeto de L~i que autoriza_ o Departamento 
NaCionál de Obi:'as Contra ãs Secas ~-DNOCS, autar-
quia vinculada ao MinístÇrio do Interior, a doar o imó
vel que menciona, situado no Município de Cariús, no 
Estado do Ceará .. 

A proposição é de iniciativa do senhor President~ da 
República, gue a submete à deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do artigo 51 da Constituíção, 
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Mi~ 
nistro do Estado do Interior, que diz: 

"lenho A honra de submeter à- elevada apre
CiaçãÔ(ie--Vossa Excelência o anteprojeto de lei, em 
anexo, que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas- DNOCS, a doar um área 
de terra, de sua propriedade, ao Município de Ca
riús, Estado do Ceará, para a construção de um 
Centro Comunitário, de uma Escala de t 9 grau, de 
uma Quadra de Esportes e de um Hospital Materni~ 
da de. 
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A terra que será objeto Oe doã.Ção; estãTOcalizada 
na faixa se_ca do açude públicQ, '"Poço dos Paus", na 
sana urbana da cidade de Carlús, necessária ao pla
no de seu desenvolvirllento. 

O DNOCS, através da ResolUção n" 2.572, de 31 
de março do corrente ano, do seu Conselho de Ad
ministração, já se manifestou de acOrdo com a 
doaçãç. do imóvel, inclusive adotando todas as pro
vidências que devem anteceder o ato alienatório. 

Resta, tão-somente, a expressa autorização legis
lativa, para que se possa praticar o ato judiciário 
ora proposto, o que me leva a solicitar, de Vossa Ex
celência, o encaminhamento do incluso anteprojeto 
de lei à deliberação do Congresso Nacional." 

Na Câmara dos Deputados o projeto obteve a apro
vação do Plenário, após tramitar pelas Comissões-de 
Constituição e Justiça e do Interior. · 

Já no Senado_ Federal, manifestou-se a Comissão de 
Constituição e Justfça fãvoiãvelmente à lnicíativa do Po
der Executivo. 

Sob o aspecto financeiro - que nos cabe anãJisar -
nada temos a opor ao prOjeto uma Vez que a matéria -está 
devidamente fundamentada e atende aos interesses da
quela região, com obras no setor i:ducacional, social e de 
saúde. 

O próprio DNOCS -já --Opinou favoraVelmente a 
doação da ãrea de 7,0000 ha (sete hectares), sendo que a 
construção- deverá ser feita no prazo de Cü1co anos, ã 
partir da escritura.. 

O texto legal proposto específica limites, descreve de
talhadamente a ãrea a ser doada e determina a nulidade, 
se a destinação for diversa da prevista, revertendo o imó
vel ao DNOCS, independente de indenização. 

Ante as razões apresentadas opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Cãmara nl' 83, de !983. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1983. -Itamar 
Franco, Presidente- Virgílio Távora, Relator- Jutahy 
Magalhães- OctáVio Cardoso- Amaral Peixoto- lris 
Célia- João Lúcio- Gabriel Hermes- Roberto Cam
pos. 

PARECERES N•s 823 E 824, DE i983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 85, lle 1983 
(PDL n~' 8-B, de 1983, na origem) que "autoriza o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária-INCRA, a doar o imóvel que menciona". 

PARECER N' 823, DE 1983 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador Lourival Baptista 
O Instituto Nacional de Colonização- e -Reforma 

Agrária-INCRA, pelo presente projeto de lei, é autoriza
do a doar terreno de sua proprieda\ie ao Lar Educan
dário Nossa Senhora Mont SerraL O imóvel mede (qua
trocentos e cinqUenta e sete metros quadrados e cinqUen
ta decímetros quadrados) constituído pelo Jot~.'~M", da 
Área Especial n_., 7, do Setor Avenida Contorno, na cida
de satélite do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. 

A finalidade, conforme enfatiza i ProposiÇão, é exclu
sivamente para servir como área de lazer para os meno
res abrigados pela referida instituiÇão. 

O terreno está regularmente transcrito em cartório e 
suas benfeitorias, área e demais acessões reverterão, de 
pleno direito, ao patrimôni'o Oo INéRA, independente
mente de qualquer indenização, no caso de (a) disso
lução, liquidação ou extinção da instituição beneficiada; 
(b) ser dada ao imóvel, no todo ou eni-parte, em qual
quer tempo, destinação diversa da preVista no projeto. 

A proposição é de autoria do Senhor Presidente da 
República, e foi encaminhada ao Congresso Nacional, 
nos termos do arL51 da ConStituição, acompanhada de 
exposição de motivos em que o Ministro Extraordinário 

para Assuntos Fundiários e Secretário-Geral do Conse
lho de Segurna~ _Nacional assinala que: 

"O 1NCRA não tem interesse em manter tal imó
vel sob sel!- domínio, de vez que não o está utilizan
do·, 

Há alguns anos, a área já é cedida, em comodato, 
ao Lãf Educandário Nossa Senhora- Mont Serrat, 
que a _utiliza como área de recreação para as 
crianças sob sua responsabilidade; 

A doação obriga o donatário a cumprir obri
gações especificadas. em lei." 

Comissões e Plenáiio da Cãmara dos Deputados apro
varam o texto em exame, que tem objetivo elogiável. 

A instituição beneficiada presta serviço relevante à so
ciedade, abrigando menores carentes e abandonados. É 
dev~r_!=fo Poder Público auxi_liar entidades desse género, e 
ã doação de que ora se trata é o mínimo que s_e pode fa
zêr. 
--opinamos, portãilto, pela aprovação do presente pro~ 

jeto de lei. 
Sala da Comissão, 23 de agosto de 1983. - Alberto 

Silva. Presidente- Lourival Baptista, Relator- Albano 
Franco - Marco Maciel. 

PARECER N• 824, DE 1983 

Da Corõissiio de Finanças 

Relator: Senador Jntahy Magalhies 

Sob exame do Projeto de Lei, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacio
nai"-de Colonização e Reforma Agrária - 1r:-rcRA, a 
doar- O imóvel que menciona. · 

A-proposição é~ubmetida à deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do artigo 51 da Constituição, 
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro Extraordinário para Assuntos Fundiários, que 
afirma: 

"Tenho a honra de encaminhar à consideração de 
Vossa Excelência anteprojeto de lei, autotorizando 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

-Agrária - INCRA a doar o imóvel urbano que 
menciona. 

2. O INCRA não tem interesse, em manter tal 
imóvel sob o seu domínio, de vez que não o está uti
lizando, e o vem cedendo, há alguns anos, em como
dato, à entidade "Lar Educandário Nossa Senhora 
Mont Serrat", que o utiliza como área de recreação 
para as crianças que estão sob a responsabilidade de 
dita instituição. TratandO-Se de um terreno de pe
quenas dimensões, prefertu o INCRA doá-lo em de
finitivo àquele Educandário, que ficará com a obri
gação de usá-lo exclusivamente para- os jã referidos 

-fins." 

O imóvel objeto da prOposição localiza-se na Áreã Es
pecial n~' 7. do Setor Avenida Contorno, na Cidade Sa
télite.do NúcleO Bandeirante, no Distrito Federal, e pos
sui área de 457,50 m 2 (quatrocentos e cinqiiênta e s_ete 
metros quadrados e cinqíiênta decímetros quadrados). 

Na Câmara dos Deputados, a matéria colheu parece
-res favoráveis das Comissões de COnstituição e Justiça e 
Uo Interior, tendo sido aprovada em Plenário, na sessão 
de 14 de junho de 1983. 

Já no Senado Federal, manfiestou-se pela aprovação 
do projeto a Comissão de Assuntos Regionais. 

Sob o_ aspecto financeiro,_ destacam,os qu_e a_ autori
za~Çãó i)le.lte_a~a a'? Poder LegiSlativo está devidamente 
fundãmentàda ê o imóvel já venl sendo utilizado pela en
tidade há alguns anos como ãrea de l~ser para crianças. 

O _artigQ 2~' do projeto prevê a reversão do terreno ao 
INCRA, independente de qualquer indenização, se hou-

ver dissolução, liqüidação ou extinção da instituição be
J)eficiada, ou aind:,i destinação diversa da prevista. 

Ã vista do exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei da Câmara n~' 85, de 1983. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1983.- Itamar 
Franco, Preside_nte- Jutahy Magalhães, Relator- Oc
távio Cardoso ....:.... Amaral Peixoto - Gabriel Hermes -
lris Célia-- João Lúcio-- Roberto Campos - Virgílio 
Tâ,ora. 

PARECER N' 825, DE 1983 

Da Comissão de Finanças, sobre o ~rojeto de Lei 
da Câmara nl' 88, de 1983 (n"' 1908/83. na origem), 
que "concede pensão especial a Abigail Lopes, com
panheira do ex--sertanista Francisco Furtado Soares 
de Meireles". 

Relator:- Senador Gabriel Hermes 

Nos tefll)os do artigo 51 da Constituição Federal, o 
Excelentissimo Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Congresso Nacional, o projeto que ora 
chega ao exame desta Comissão, que "concede pensão 
especial a Abigail Lopes, companheira do ex-sertanista 
Francisco Furtado Soares de Meireles". 

Segundo justifica a Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado do Interior, a pensão especial de que 
trata o projeto visa a garantir uma sobrevivência mais 
tranqüila à companheira do falecido sertanista Chico 
MeireleS, que não conta com qualquer espécie de pensão 
ou seguro. Assim, afinna ainda a Exposição de Motivos, 
a medida constitui a forma efefiva do Governo retribuir 
os serviços presiadõs, ao longo de 34 (trinta e quatros) 
anos à causa dos índios brasileiros, pela abnegada_dedí
cação do saudoso sertanista. 

o artigo 2~' da proposição indica a fonte dos recursos 
necessários ao atendimento da despesa, cumprindo as
sim as normas de Finanças Públicas aplicáveis à espécie. 

Ante o exposto, conclufmos nosso parecer pela apro
vação do projeto que nos coube relatar, no âmbito da 
competência regimental desta Comissão. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1983. -Itamar 
Franco, Presidente - Gabriel Hermes, Relator - lris 
Célia - Amaral Peixoto - Jutahy Magalhães - Joio 
Lúcio - Roberto Campos - Octá,io Cardoso - Virgílio 
Távora. 

PARECERES N•S 826 E 827, DE 1983 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 42, de 1983 

(n"' 73-B, de 1979, na origem), que udispõe sobre o 
parcelamento dos débitos da Uniio, dos Estados, Ter
ritórios e Municípios para com a Previdência Social, 
e determina outras providências". 

.~ PARECER N• 826, DE 1983 
-Da Comissão de Legislação Social 

Rela-tor: Senador J utahy .Magalhães 
Vem a esta Comissão o presente Projeto de Lei da Cã~ 

mara, de autoria do ilustre Deputdo Ruy Bacelar, que 
autoriZa o Instituto de Administração Financeira da Pre
vidência e Assistência Social - lAPAS autorizado a 
consolidar débitos da União, Estados, Territórios e Mu
nicípios, anteríon!s ã vigência da lei proposta, decorren
tes de contribuições previdenciãrias, de empregador, em 
atraso, bem assim autoríza o parcelamento dos referidos 
débitoS, para amortização em até-20 (vinte) anos. 

2. A JUstificação à presenta argumentos convincentes 
com base na premissa de que as reconhecidas dificulda
des financeira!l da União, dos Estados e, especialmente, 
dos Municípios limitam sua capacidade de pagar a dívi-

- da_._n_a qual se incluem vultosos débitos para com a Prcvi
dênciã Social. 

:"'·-
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Esta situação precisa ser solucionada, visto que, como 
afirma o Autor, o fantasmoa da dívida deve desaparecer, 
a fim de assegurar aos entes públicos a normalização do 
recebimentgo do Certíficado de Regularidade de Si
tuação (CRS) e do Certificado de Quitação (CQ), emiti
dos pela Previdência, bem c~mo -a retomada de sua plena 
capacidade para participarem de convênios, contratos, 
etc. 

Com a medida proposta, segundo o Autor, _a_!>_ partes 
interess-.1das serão, ambas, beneficiadas. De um l~dQ, a 
Previdência Social poderá receber o que lhe é devido, 
embora de forma parcelada. De outro, os devedores con
seguirão, finalmente, cumprir suas obrigações, livrando
se da dívida 

3. A proposição ·consi~te, e~ Jinhas-ge;ais, no se
guinte: 

a) consolidados __ os .débitos previdenciários pelo TA
PAS, de responsabilidade da União, Estados, T~rritórios 
e Municípios, na foram do art. 1<?, serão_ amortizados em 
até 20 (vinte) arios;-ccnrt -pagam-ento de parcelas mensais 
de igual valor, a requerimento do devedor, consoante o 
art. 29 e parágrafo; 

b} os pagamentos serão efçtu;;tdqs a_parti~ da vigência 
da lei, corespondendo à contribuição vincerida e, cunüi
Jativamente, à parcela atrasada, não mais iõcidindO 
sobre esta juros e correçào monetária, nos termos do art. 
3•· 

c} assegur.!T-Se-á, em contrapartida, aos órgãos que ti
verem o- parcelame_oto_dt<f~_rído, a concessão do Certifi
cado de Regularidade de Situação (CRS) e do Certifica
do de Quitação (CQ), de acordo com o§ 19, do art._39; 

d) aos que atrasarem o pagamento do débito consoli
dado e parcelado, por 4 (quatro) meses consecutivos ou 
por 6 (seis) meses alternados, o§ 29, do art._39, prevê o 
vencimento imediato do correspondente saldo, acrescido 
de juros e correção monetária. 

4. A matéria é, sem dúvida, de grande importânCia e 
interesse. 

Não obstante, surpreende a morosidade da tramii~çã"a 
do Projeto, que foi apresentãdo a 9-3-79 e somente a" 16-
5-83 chegou à revisão d_o Senado. _ _ __ 

Se sua tramitação tivesse ocorrido _a_ prazos menores e 
uma vez aprovado, a situação dos entes públicos benefi
ciados, particularmente a dos Municípios, no que se refe
re aos débitos previdcnciários, jà estaria definida. 

Ninguém desconhece que os Estados e Municípios vi
vem, de há muito, um crescente processo de enfraqueci
mento financeiro, sobretudo em ra:?:ão do caráter con
centrador do nosso sistma tributário. Hoje, é o próprio 
Governo Federal _quem reconhece essa dependência fi
nanciera e se propõe a reformular os mecanismos conw 
centrudores do sistema tributário. F_ala-se com freqüên
ciã na reforma tributária, que está a caminho._ 

Nesse quadro, os MunicíPio-s se encontram numa po
sição especialmente crítica,_ O caos finãnceiro-aiilda se 
agrava quando, além de tudo, vez por outra, recursos 
que lhes são devidos não são entregues a tempo, por con
ta de eventuais necessidades de caixa da.. U.IJ-ião e, em me
nor escala, dos Es_t-ªd.Os~JÚo ocorreu com relação aos re
cursos do Fundo B.odoviário. E deve. ocorrer com re-
lação a tanto_s outros recursos. 

Ora, é evidente que tudo _isso não só acentua a depen
dência financeira, Como, p-rincipalmente, conduz a _um 
inevitável e incontrolável processo de endividamento~ 

Essas observações nos levam a considerar inteiramen
te justa medida proposta, ainda mais se levarmos em 
conta que seria, sobremodo, de maior justiça o simples 
cancelamento do débito. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente 
Projeto de Lei. 

Sala da Comissão~ 23 de ]unho de 1983.- Fernando 
Henrique Clirdoso, Presidente eventual- Jutaby Maga
lhães, Relator- Helvídfo Nunes, vencido- Hélio Guei
ros -::.__Çarlos_ Chiarelli - Eunice Mic~iles. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PARECER N• 827, DE !983. 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador João Castelo 
De autor(a- do ilustre Deputado Ruy Bacelar, o proje

to ora em exame nesta Comissão tem por objetívo permi
tir a consolidação e parcelamento, em até 20 (vinte) 
anos, dos débitos para com a Previdência Social, acumu
lados pela União, Estados, Territórios e Municípios. 

Após receber pronunciamen-tos favorâveis das doutas 
Corriissões-ae ConstituiÇão e Justiça, Trabalho e Legis
lação Social e Finanças, ·na-Câinara dos Deputados, a 
matéria ·foi aprovada pelo plenário daquela Casa Legis
lativa. 

Nesta Casa, a douta Comissão_ de Legislação Social 
também se manifestou faVoravelmente, restando o exa
me desta Comissão, cuja presidência nos atribuiu o hon~ 
raso dever de relatar. 

A nosso ver, e salvo melhor juízo, trata-se de medida 
que atende ao interesse público, permitindo a possibili
dade_de_sercm equacionadas antigas pendências financei
ras entre órgãos da Administração Pública, além do seu 
caráter estimulante do cumprimento das obrígações para 
com a Previdência Social, da parte do setor público. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da matéria, 
no âmbito da competência desta Comissão de Finanças. 

Sala da Comissão, 22 de seterrlbro de 1983. - Itamar 
F"ranco, Presidente,- João Castelo, Relator- Jutaby 
Magalhães - Octávio Cardoso - Gabriel Hermes- I ris 
Cêlia - João Lúcio - Roberto Campos- Amaral Pei
xoto - Virgilio Távora. 

PARECER N .. 828, 829 E 830, DE !983 

Sobre o Proje-to de Lei da Câmara q9 33, de 1982 
(n9 1.309-B, de 1979, na origem) que "torna obriga
tória a inscrição do dístico que especifica nas embala-
_gens de bebidas alcoóllcils". -

PARECER N• 828, DE !983 
Da comissão de "Saúde 

Relator: Senador Gastão Müller 
O projeto de lei que vem ao exame deste Úrgão Técni

co obriga a colocação do dí_.s_tico de "Prejudicial à Saú
de", nas embalagens das bebidas alcoólicas. 

O art. 29 da proposição estabelece a multa variável de 
cinco a vinte mil cruzeiros, aos infratores. A punição se
rá aplicada em dobro, no caso de reincidência. 

Ao Poder Executivo é concedido o prazo de sessenta 
dias para a re~ulamentação da matéria, contados da 
publicação da lei. -

Na verdade, o projeto em exame nenhum benefício 
poderá trazer à saúde pública. 

O res_ultado prático das medidas previstas, é, somente, 
o uumento do preço das bebidas alcoólicas, nada autori
zando acreditar que isso determine a redução do consu
mo. 

Por conseguinte, parece improvável que a simples cow 
locação de dístico na embalagem de bebidas que conte
nham álcool possa favorecer a curva descendente do al
coolismo. 

O problema d~ ingestão anorffiàl de bebidaS alccólicas_ 
~brange uma gama complexa de situações, envolvendo 
prismas p5icoló8icos e sociais de difícil solução. 

Preterível seria que o projeto - como tantos outros 
em curso no Legislativo- procurasse evitar a propagan
da desordenada dos produtos que podem conduzir o in· 
divlduo ao alcoolismo. 

Também é de _salientar_gue o est~belecimento de multa 
variável e sem fixação de ciitério norteador, não pode 
vingar. Nem é de acreditar-se que a regulamentação pos
sa corrigir a distorção. 

Opinamos, portanto, Pela rejeição do presente projeto 
de lei. 

Sala-das Comissões, 20 de maio de 1982.- AlmirPin
to, Presidente em exercício Gastão Müller, Relator -
Laélia de Alcântara - Henrique Santillo. 

Setembro de 1983 

PARECER N• 829, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Gabriel He-rmes. 
Originário da Câmara dos Deputados, o pre:;ente pro

jeto pretende obrigar que conste das embalagens de bebi
das alcoólicas o dístico "Prejudicial à Saúde". 

Para os infratores da lei, é previsto multa variável de 
cinco mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros, aplicada em 
dobro, no caso de reincidência. 

Prescreve-se, ainda, que o Poder Executivo regula~ 
mentará a lei, no prazo de sessenta dias, contados de sua 
publicação. 

Com o projeto sob exame, seu eminente autor teve ccr· 
tamente por objetivo a defesa da saúde pública, procu
rando, lembrar, através de expressa advertência nas em
balagens das bebidas alcoólicas, os efeitos danosos para 
a saúde, representados pela ingestão desses produtos_. 

Descremos, porém, dos efeitos pragmáticos dessa_me
dida, em referência aos fins colimados pelo ilustre autor 
da proposição, tal como observou a Comissão de Saú_de 
desta Casa, quando, manifestando-se contrariamente ao 
projeto, salientou: 

"Por conseguinte, parece improvável que a sim
ples colocação de dístico na embalagem de bebidas 
que contenham álcool possa favorecer a curva des
cendente do alcoolismo. 

O problema da ingestão anormal de bebidas al
coólicas abrange uma gama complexa de situações, 
envolvendo prismas psicológicos c sociais de dificil 
solução. 

Preferível sería que o projeto- como tantos ou
tros em curso no Legislativo - procurasse evitar a 
propaganda desordenada dos produtos que podem 
conduzir o indivíduo ao alcoolismo." 

Relativamente ao aspecto econômico que compete ao 
estudo deste Órgão Técnico, vale aduzir que também 
não nos parece positiva a providência consubstanciada 
no presente projeto, uma vez que, como ê notório em ca
sos análogos, a inscrição de dísticos nas embalagens ou 
bulas só traz como-efeito prático o aun'l"entô do preço do 
produto, repassado, assim, o seu custo ao próprio consu· 
iiiídor: com evidente renexo no aumento do custo Pe vi
da. 

Em face do exposto, e levando em conta as conside
rações expendidas pela Comissão de Saúde do Senado, 
opinamos também pela rejeição do projeto sob apre-
ciação. 

Sala -daS ComiSsões, 31 de agosto de 1983. - Roberto 
Campos, Presidente - Gabriel H.crm_es, Relator_- Af

~ fonso C'a~argo- Luiz Cavalcante- José Fragelli- Al

bano Franco. 

PARECER N' 830, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

. Relator: Senador Roberto Campos 
O Projeto ora cm exame, originário da Cârriara dos 

Deputados, pretende estabelecer a obrigatoriedade da 
colocação nas embalagens de bebidas alc_oólicas, do 
distico "Prejudicial à Saúde". 

O Projeto recebeu parecer contrário das Comissões de 
Sáúde e Economia. 

A pretensão do autor da proposta seria, certamente, 
conter o uso de bebidas alcoólicas, pelos seus malefícios 
à saúde. 

Quanto aos aspectos pertinentes a esta Comissão, a 
medida não traria nenhum efeito positivo. Ao contrário, 
somente repassaria os custos aos usuârLos, sem nenhum 
efeito psicológico. 

Assim sendo somos pela rejeição do projeto. 
Salá da Comissão, 22 de setembro de 1983. - Itamar 

Franco, Presidente- Roberto Campos, Relator- João 
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Lúcio - I ris Célia- Gabriel Hermes- Amaral Peixoto 
- Octávio Cardoso- Jutahy Magalhães- Virgílio Tá
vora. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santíllo)-ü bxpe-
diente lido vai à publica~ão. --

Sobre a mesa, projeto de lei que vài se"r tido pelo Sr. JQ. 
Secretáriõ. · · - - - ----

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 242, DE 1983 

•• Assegura aos aposentados pelo sistema previden
ciário uma renda mensal equivalente ao salário míni
mo da respectiva região. •• 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O valor mensal da aposentadoria paga por 
órgão integrante do sisterria previdenciário fe_deral não 
poderá ser -inferíor ao sã.iâY.iO mínimo regiOnal viiente na 
localidade onde o segurado teve seu último domicílio, 
quando no exercício da ativídade. 

Art. 29 Esta Lei entrará em Vigor- nã data de sua 
publicação. 

Art. 3~ SãO revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Com a presente medida pretendemos estabelecer nor
ma de carãter geral, aplicável a todos os aposentados por 
órgão integrante do sistema prcvidenciáriO federal, asse.. 
gurando um benefício mensal equivale-nte ao valor dosa-
lário mínimo regional. -

Se por definição fegal é o salário niínlmo a quantia 
mínima capaz de satisfazer âs necessidades vitais do tra
balhador brasileiro, não vcmós comO negar ao aposenta
do o direito de receber, pelo menos, quantia idêntica já 
que a sua manutenção está a merecer o mesmo tratamen
to. 

Sala de Sessões, 26 de setembro de 1983. - Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÀO CORRELATA 

LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de previdência social, e dá ou
tras providências. 

"Art. 39 
II- os trabalhadores rurais, assim definidos na 

forma da legislação própria." 

Art 35' O vã.lor mensal dos benefícios de prestação 
continuada, inclusive os regidos por normas especiais, 
será calculado tomando-se por base o salário de benefí
cio, assim entendido: 

I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por inva!i
dez, a pensão e o auxílio reclusão, 1/12 (um doze avos) 
da soma dos salários de contribuição imediatamente an
teriores ao mês do afastamento da atividade, até- o máxi
mo de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 
(dezoito) meses; 
II- para as demais espécies de apo-sentadoria, l/48 

(um quarenta e oito avos) da soma dos salários de contri
buição imediatamente anteriores ao mês de afastamento 
da atividade, até D máxiriio----:de 48 (quarenta e oito) apu
rados em período não superior a 60 (sessenta) i:neses; 

IH- para o abono de permanência em serviço, l/48 
(um quarenta e oito avos) da soma dos salários de contri
buição lirie!diataminte anteriores ao" ffiês -da entrada do
requerimento, até o máximo de 48 (quarenta e oito), 
apurados em período não superioi- a 60 (sessenta) meses. 

§ 5~ O valor mensal dos benefícios de prestação con
tinuada não poderá ser inferior aos ·seguintes percen-

DIÁRIO DO CONClRESSO NACIONAL (Seção II) 

tuais, em relação ao valor do salário mínimo mensal de 
adulto vigente na locãlidade de trabalho do segurado: 
I- a 90% (itoventa por cento), para os casos de apo

sentadoria; 
II- a 75% (setenta e cinco por cento), para os casos 

de auxílio-doença; 
III- a~% (sessenta por cento), para os Cf:lSOs de pen

são. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis· 
la('ão Social e de Finanças.) · 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O proje-
to ljdo será publigçlo e remetido _às comisSões compe-
tentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. !~
Secretário. 

É lida a seguinte 

Ofício n9 150/83 
Senllof Presidente: 

BrasHia, 26 de setembro de 1983. 

Ten_ho a honra de indicar a Vossa Excelência o Depu· 
tado Sérgio Lomba para substituir-me na Comissão Mis~ 
ta encarregada de estudar e dar parecer sobre a Mensa
gem nY 97, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Re

públíca, que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei nY 2 045, de 13 de Julho de 

-. 1983. 
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus 

protestos de consideração e apreço. 
Deputado Bocayuva Cunha, Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Será-fei
ta a substituição solicitada. 

Há oradores insc~itos. 
~Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Alf!lir Pinto. 

O SEI. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À IIEVISÀO DO ORA
DOR, SÉIIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
O!IAJ50R, SERÁ PUBLICADO POSTElllOR

·MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Márío Maia- Eunice Michiles- Raimundo Parente 

-Gaivão Modesto....,. João Lobo- Martins Filho
Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante....,. Lomanto Jú
nior- Nel~l?n Carneiro - Roberto Saturnino- Fer
nando Henrique Citrdoso - JOsé Frã.8elli - Octavio 
Cardoso. 

_O SR. PRESIDENTE (Martins FiJho)- Sobre a me
Sa, cõlnunicação que vai ser lida pelo Sr. ]9-Secretário. 

_É lida. a seguinte 

BrasOia, 26 de setembro de 1983 

Senhor Presidente 

-TenliO a honra de comunicar a Vossa Excelência que 
me ausentarei do País a parti;-de 30 do corrente, a fim de 
participar da Septuagésima_Confer-ência Interparlamen
tar a realizar-se em S.eul, Coréia do Sui, np perlodo de 3 

··a· 12 de outubro do corrente ano. 
--Atenciosamente, Humberto Lucena. 

O _SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A comuni
cação lida vai à publicação. 
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_O SR. PRESIDE~TE (Martins Filho)- Passa-_se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela ComissãO de Redação em seu Parecer n9 
802, de 1_983), do Projeto de Resolução nY 99, de 
1983, que suspende a execUção da Lei n~ 940, de 27 
de_ novembro de 1978, do Municipio de Aguai, no 
Estado de São Paulo. 

· Efn discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação fiilal é considerada 

definitivamente aProvada, nos terlnos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à Promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada. 

_ .Redatão final do Projeto de Resolução n9 99, de 
1983. 

faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução da Lei n9 940, de 27 de no
vembro de 1978, do Munidpio de Aguaí, no Estado de 
São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, -por iilConstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida_em 3 de fevereiro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinárío ns> 95.598-4, do Estado de 
Sã-a Paulo, a execução di Lei n~ 940, de 27 de novembro 
de 1978, do Municípió dC Aguai, naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho} -Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela ComissãO de Redação, em seu Parecer n~ 
811, de !983), do Projeto de Resolução n9 101, de 
1983, que suspende a execução do art. 4'~ do 

, Decreto-lei n9 57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 
3~ do art. 8_5 da Lei n~ 5.172, de 25 de outubro de 
1966 - Código Tributáiiõ Nacional. 

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

raQa. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definítívamen-te aprovada, noS termos do art. 359 do Re
gimento Iõterno. 

O projeto vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final ap~ovad_a. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 101, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução do art. 4s> do Decreto-lei n~ 
57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 3~ do'art. 85 da 
Lei nY 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tri
butário Nacional. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de r~ de dezembro 
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de 1982, nos autos do Recurso Extraordinãrio n'>' 97 .525~ 
O, do Distrito Federal, a execução do art. 4'>' do Decreto
lei n'>' 57, de 18 de novembro de 1966, e do § 3~> do ar.t. 85 
da Lei n"' 5.l72, de1_5 de oiJ.tu.br_o çle 1966- Códlgo Tri
butário Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 3: 

Discussão, etri turno únidd, da redação-nrtal (ofe.
recida pela ComiSSãO de Redação, em seu Parecer n'il 
812, de 1983), do Projeto de Resolução. n~" I 02~ de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Estân
cia, Estado _de Serg'ipe--; a-Cõritfataroperação de cré
dito no valor de Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco 
milhões, duzentos e noventa e_ nove_ mil, novecentos 
e oite_nta e sete cru,zeiros e um ce"!'}lavo). 

Em discussão a red.ação ·final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discu~ão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação fiilal aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resoluçio n9 102, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VT, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ -45.299.987,01 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oi
tenta e sete cruzeiros e um centavo). 

O Senado Federal resolve:_ 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Estância, Esta
do de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senadg Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cr_$ 
45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos__~}Hl-. 
venta e nove mil, novecentos e oitenta e sete çruzeiros e 
um centavo), correspondentes a 16.573,55 ORTN, consi
derado o valor nominal da ORTN em Cr$ 2.733,27 (dois 
mil, setecentos e trinta e três cruzeiros e vinte e sete cen
tavos), vigente em dezembro/82, junto à Caixa EcQnÕ
mica Federal, medianle a utilização de recursos do Flm~ 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 
implantação de meios-fios, sarjetas e recuperação de ga
lerias de águas pluviais, Oaquele Municíp"io, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo.-- ' 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigo'r na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 4: 

DisCussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 103;-de 1983 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 788, 
de 1983), que autoiiza o Govetnõ-do Estad_g d~_ Rio 
Grande do Sul a elevar em Cr$ 12.742.087._534,29 
(doze bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, 
oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro cru~ 
zeiros e vinte e nove çentavos) o montante d_e sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER sob n9 789, de 1983, da Cõmis_s_ào 
-de Constituição e Justiça, pela constitucio'nali~ 

dade e juridicidade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Em discUssão. o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~ 

rada. -
Em votação. 
Os Sr~·-- Senadores que o aprovaln permaneçam Sehtá

dos. {Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de R~Qação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• !03. DE 1983 

- Autoriza ·o Governo do EstadO do Rio Gninde do 
Sul, a elevar em Cr$ 12.742.087.534,29 (doze bl~ 
lhões, setecentos e quarenta e dois milhões, oitenta e 
sete mil~- quinhentos e trinta e quatro cruzeiros e vinte 
e nove centavos) o montante de sqa dívida consolidada 

-futerna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 to Gover[lo do _Estado do Rio Grande do 
_Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
-estabelecido no item IV do arL 29 da Resolução n9 62, de 
28 de oUtubro de 1975, modificada pela Resolução n\'93, 
de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o 
registro de uma emissão de 3.550.683 (tr~ milhões," qui
nhentos e cinqüenta mil, seiscentos e oitenta e três) Obri
gações do Tesouro do Estado do Rio Gx:_~nçie do Sul
Tipo Reajustável (ORTE - RS), equivalente a Cf.S 
12.742.087.534,29 (doze bHhões, seteçentos e quarenta e 
dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e 
quatro Cruzeiros e vinte e nove centavos). considerado o 
valor nominal do título de Cr$ 3.588,63 (três mil, qui
nhentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e trêS centa
vos), vigente em abril de 1983, cujos recursos são desti
nados a investimentos no setor agrícola naquele Estado, 
obedeçidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Ó -SR.~ PRESIDENTE (Maitins FilhO)...:.... Item 5: 

Discussão, em turno único, do .P;rojeto de Reso
lução n'i' 104, de 1983 (apresentado pela Comíssão 
de Economia C:QffiO conclusão de seu Parecer n"? 796, 
de 198_3), que autoriza o Goverrio do Estado d~ São 
Paulo a elevar em Cr$ 1.058.394.126,00 (um bilhão, 
cinqtlent? e oito-milhões, ~rezentos e noveflta e qua
tro mil, cento e vinte e seis cruzeiros) o montante c;Ie 
sua· dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 797, de- 1983, da Comissão 
-·de Constituição e Justiça, pela constítucionali

dadê- e jui-idicida"de. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo qu~m queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permanecem senta

dos. (Pausa.} 
Aprovado 
o_ pr~j:to vai à COmissão de Redação. 

t o seguinte o projeto aprovado 

~PROJÊTO DE RESOLUÇÃO N• 104. DE 1983 

Autoriza o GoveriiO do Estado de Sio Paulo a ele-
Var ein Cr$ 1.05S.394.1U,OO (hum bUhão, cinqiiénta 
e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento 
.e_ vinte e seis cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Se'!ado Federal resolve: __ _ _ 

Art. -19 b o Governo do Estildo dê_São P~ulo, nos 
te~ os do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
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de 1976, do SenadQ Federal, autorizado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
1.058;394.126,00 (hum bilhão, cinqüenta e oito milhões, 
trezentos e novenra é qUatro mil, cento e vinte e seis cru
zeiros), correspondentes a 441.264,15 ORTNs de Cr$ 
2.398,55, vigente em outubro/82, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto à Câixa Eco
nôrriica Federal, esta na qualidade de agente financeiro 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
com fiança a Ser prestada pelo Banco do Estado de ,São 
Paulo Sf A, destinado à implantação de penitenciária em 
São José dos Campos (SP), obedecidas as condições <;td
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Encerrada a 
Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores. 

Conc_edo a palavra ao nobre Senador Itamar Pranco .. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CU.RSO QUE, ENTREGUE 4 REVISAO DQ 

_ORADOR, SERÀ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo _a 
palavra ao nobre Senador Roberto .Saturitino, como 
Lider. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- EU. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho o dever de, em_ nome do meu Partido, o PDT, 
vir a esta tribuna para repelir a intervenção do Secretário 
do Tesouro norte-americano, o Sr. Donald Regan, quan
do disse que tremia quanto ao futuro do Brasil caso o 
Congresso viesse a rejeitar a política salarial imposta 
pelo Fundo Monetário Internacional, por conseguinte, 
pelos banqueiros internacionais dos quais o Fundo Mo
netárío hoje é mero representante. 

Em uma palavra, Sr. Presidente, trata-se de u_.ma in_ter
venção_ insolente, inadmissível e intolerável. Nós da. 
OposiçãO- queremos dizer iSsO claramente, e dize_r mais, 
que o Sr. Regan deve, sim, tremer pelo futuro do sistema 
bancário do seu país e não pelo futuro do Brasil. Este es
tá _entregue a nós, brasileiros, em particular aos Congres
sistas do Brasil_ que já deram a sua resposta e não vãO 
prestar atenção, não vão dar ouvidos e nem receber pres
sões desta natureza, como disse, intoleráveis e inadmissí
veiS, _por parte de uma autoridade estrangeira. 

O que nóS esperamos, também, é uma resposta por 
parte do próprio Presidente da República. Q_ Congresso 
Nacional já respondeu, já disse nio à política do Fundo 
Monetário, quando, em noite memorável, na quarta
feira passada, recusou o Decreto-lei n' 2.024. ~ 

Mas, o Presidente da República, que se mostrou tão 
- cioso da soberania nacional. num discurso, quando reas

sumi Li a Presidéndã: da República, o Presidente, que, há 
um ano atrás, na Assembléiã.wGeral das Nações Unidas, 
pronunciou aquele discurso que, lamentavelmente, não 
teve conseqüências, em termos de política económica e 
em termos de política internacional do Brasil, o Presiw 
dente da República, que tem dito essas: palavras, está, 
agora, na obrigaçãO de dar, Sua Excelência mesmo, a 
resposta a esta intromissão indébW, a essa intromissão 
inaceitável, a essa intromissão insoleitte nos negócios in~ 

·ternos e nas decisões internas dos brasileiros, e repelir. 
no tom_ que nós repelimos, estas declarações que tndos os 
brasileiros receberam com indignação. -

O Sr. Carlos Alberto- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não. OuÇo, 
com muito prazer, o aparte de V, Ex• 

O Sr.- Carlos Alberto- Nobre Senador Roberto Saw 
lurnino, na sexta-feira, aqui estava para fazer um a-iscur~ 
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so quando recebi· o .telex anunciando as declarações do 
Secretário Donald Regan. Sinceramente, o que aquele ci
dadão afirmou, na sexta-feira passada, afirmou o óbvio, 
o que todos nós já sabemos: que o futuro deste País de
pende do Congresso Nacional, depende da classe políti
ca. Eu entendi por esse ângulo, que depende de nós, polí
ticos, depende da classe polltica, depende das duas Casas
Legislativas, Senado e Câmara. E a comprovação disto é 
que o Deçreto-lei n~" 2.024 foi rejeitado por onde? Não 
foi pelo Poder Executivo, foi o Poder Legislativo que 
derrubou o Decreto-lei n"' 2.024. E na hora em que o Sr. 
Donald Regan -afirmou que este País dependia do Con
gresso Nacional, eu pelo menos entendo que ele afirmou 
o óbvio, Eu não vejo como nenhuma intromissão indébi
ta daquele cidadão. Não, eu acho que ele reconhece, ho
je, reconhece que o Brasil mudou, o Brasil para novOS 
horizontes, nós estamos trilhando novos caminhos nesta 
Nação, e é evidente que a classe polltica tem conquiStado 
espaço. E a comprovação disso é que Dõnald Regan en:
tendeu, como disse sexta-feira: o destino do Brasil de
pende do Congresso Nacional. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -·Se V. Ex• enten
deu assim, nobre Senador, entendeu muito erradamente, 
E o aparte de V, Ex•, que é lamentãvel sob todos os pon
tos de vista e que contradiz as próprias declarações do 
Lfder de V. Ex•, segundo eu li nos jornais, do Senador 
Aloysio Chaves, mais uma vez me decepciona, e muito. 
Porque V. Ex• há de ter entendido muito bem, inteligente 
que é, que as alusões eram com respeito à política sala
rial do Brasil e que se tratava de uma intromissão indébi
ta e intolerável. Se V. Ex• quer dar agora este entendi~ 
menta eu lamento. V. Ex• com esse ar de muito esperto 
estã desmerecendo o mandato que tem, está desmerecen
do a condição de cidadão brasileiro, de representante do 
seu Estado nesta Casa. Deveríamos repelir - repelir so
beranamente, repelir violentamente essa intromissão, 
que realmente é inaceitável sob todos os pontos de vista. 
Lamento o aparte de V. Ex• que contradiz, como disse, 
as próprias palavras do Lfder do PDS aqui no Senado 
Federal, segundo suas declarações V. Ex• não deveria di
zer mais nada, razão pela qual não vou lhe dar aparte. 
Estou indignado e não aceito as suas palavras, como ci
dadão brasileiro que sou. 

Continuo, Sr. Presidente, sem dar aparte ao Senador 
Carlos Alberto, que tem o direito de pensar assim .. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• não- é -democrata? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Aí não está em 
jogo a democracia, estã em jogo a soberania, a digriidade 
deste Pais e.a dignidade desta Càsa que foi ferida pelas 
declarações que V. Ex' vem agora defender. 

Não aCeito, e -repito,- Sr. Presidente, é dever de todo 
brasileiro repelir essas declarações. Esperamos que o Se
nhor Presidente da República assim o faça porque está 
em jogo a dignidade e a sobei-ania desta País. 

O Congresso Naciona1 já -deu a sUa- resposta ·na_ 
quarta-feira passada e Precisa dar conseqüência· àquela 
resposta, àquela decisão memorável; precisa assumir a 
responsabilidade pelos acontecimentos graves que o País 
está vivendo, precisa tomar a si esta responsabilidade e 
dar seguimento a proposição que foi feita aqui pelo Se
nador Henrique Santillo, constituindo uma comissão in~ 
terpartidária para ouvir a comunidade, discutir esses 
problemas graves, para de uma vez por todas de especu
lar em torno da sucessão presidencia1 porque o momento 
não é para esse tipO de especulação. A sitUãÇ3:0~é inais 
grave do que imaginam esses que estão aqui agora a ten
tar precipitar a sucessão. 

O Congresso Nácional tem que assumir o seU -papel de 
representante da Nação e do povo brasileiro, discutires
ses problemas e dar um novo rumo, já que o elo principal 
da polítlc<i. do FMI foi rejeitado POr ele em decisão me~ 
.morável, da qual participou -o seu l'residente, Senador 

DlÃR,lO.DO CONGRE~SO NACJONAL (Se;ão 11) 

Nilo Coelho, co-m muita altivez, com muito sentido de 
dignidade da instituição que preside. 

Agora o Congresso Nacional tem o dever de dar con
-st>qüência a isso, instaurar uma Comissão e realmente 
traÇar um novo rumo à política econômiC? do Brasil. ~ 
i_sto que a NaçãO e os brasiJeir9ª- todos es~ãO esperando. 
Já ·que rejeitamos_ aquela política, temos c_lue-dar outra 
alternativa, que será a resultante de u~a audiência de 
toda a sociedade brasileira pelas suas principais lide
ranças. E. claro, com a participaçãO do PDS porque este 
tem que ter um papel importan_te na_s decisões. 

O- Brasil estâ esperando um entendimento entre os 
políticos, _entre as lideranças conseqüentes e responsãvies 
deste Pais para tirar de uma vez por todas esta Nação do 
atoleiro em que se encontra. Este atoleiro é extramemen
te grãve. Estamos realmente na iminência de aconteCi
mentos da maior gravidade e cape a nós, represen_tantes 
do PC!vo, com a responsabilidade_q_ue te!Jlos,_encontrar 
novas -soluções. Isto só pode ser feito pelo Congresso 
NaciOnal e o que ele_decidir será acatado. Não fiá força 
neste País com autoridade moral suficiente para negar 
aquilo que ele decidir. Cabe a nós assumir este papel e a 
proposição já está posta na mesa- o requerimento do 
Senador Henrique Santillo, (jue nós- todos devemos vÕ
tar, aprovar, prestigiar, trabalhar em cin1a dele, encon
trar aS soluções. Do contrário sim, passaremos,- nós bra-
sileiros~ a tremer pelo futuio deste País. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt 
Muito bem!) 

O Sr. Carlos Alberto- Peço a palavra como Líder, 
-sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
pal.avra~ ao no_b~e_S~n_ador Carlos Alberto, como Lider. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS - RN. Como 
Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na verdade quando discursava pela Liderança o Sena
dor Roberto Saturnino, em que lhe fiz aparte esperando 
poder pàrticipar de um debate com o mesmo, porque en-

--tendia- que caminhos estão sendo dados para que, na ver
dade, possamos implantar a verdadeira democracia no 
Brasil, parece-me que S. Ex~ não aceitando o meu posi
cionamento, não me _deu a devida oportunidade de fazer 
com que tambêm a minha palavra fosse ouvida, O que 
faço agora como Líder respondendo. 

Quando disse, Sr. Presidente, que o Sr. Donald Regan 
disse o óbvio, é porque todos nós temos conhecimento 
de que o futuro deste País está nas mãos do Congresso 
Nacional. Não entendo como nenhuma ameaça à sobe
rania nacional uma entrevista dada nos Estados Unidos 
da América por um cidadão americano. Não vejo nenhu-:_ 
ma ameaça à soberania deste "Pafs numa entrevista afir
mando que o Brasil tem o seu destino nas mãos do Con-
gresso Nacional. -

É bem verdade que não aceitamos ingerência. Da mes
ma forma c9mo o Senador Roberto Saturnino afirma 
não ac-eitar ingerência de quem quú- que seja, como pa
triota;· como -brasileiro, também enteDdO o mesmo. Esta
friOS trilhando ·novOs caminhos e a corrlprovação disso, 
Sr. Presidente, é o reconhecimento de toda a Nação de 
que o Congressõ Nádoll-ãl hoje é outro, tem mais rf:sPei~ 
tãbilidade. Se ele hoje se faz mais respeitado, mais ouvi
do, é porque há bein poucos dias foi qUem decidiU sobre 
um decreto já pratiCamente tido como aprovado, através 
do decurso de prazo. E o Congresso Nacional derrubou
o-, rejeitou-o-, -e boje este mesmO· Congresso ú!m à frente 
OlÚros áecretos. -
. Decretos outros serãO apresentados e serão discutidos; 

decretos outros serão colocados para discussão e vo~ 
tação. Se hoje- o Congresso Nacioflal aparece no contex
to nacíoi)al e internacionai como respeitado e sendo o 
reSponsável direto Pelos novos cáininhos deste Pafs, é 
evidente, Sr. Presídente, Srs. Senadores, eu tãmbém te-
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nho que fazer esta colocação. Não entendo, sob hipótese 
nenhuma, como ingerência as declarações do Sr. Donald 
Regan; não entendo que ele venha ameaçar o Brasil pqr 
conta de uma el!trevista. Eu entendo que ele disse o ób
vio:_ o Brasil depende do Congresso Nacional. 

= Era o que tinha a dizer. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR~ PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o se
guinte discur~o. Sem revisFo do orador.)- Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores: "" 

Venho à tribuna trazid~ por dois fatos da maior im
portância p~ra o meu Estado, O prime"iro deles foi o 
lançamento sábadÕ, em Campina Grande, por todos os 
PreSidentes das Federações de Indústria de todo o País, 
da candidatura do nosso companheiro, o nobre Senador 
Albano Franco, à Vice-Presidência da República. 

-- Erri-cjue pese a discussãO da suCessãso Presidencial, es~ 
teja ou não na ordem do dia, o fato é que um dos setores 
mais dinâmicos e abrangentes da economia brasileira, 
·como--é o setor industrial, se lembrou de um jovem Sena
dor, !ilho do menor Estado da Federação, e eventual
mente na Presidência da Confederação das Indústrias, 
para ser o candidato representante do Nordeste à Vice
Presidência da República. 

O Senador Albano Franco é um jovem político sergi
pano muito estimado em nossa terra, amigo de toda aso
ciedade, companheiro e amigo de todas as horas, um ho
mem vitorioso em sua vida privada, no empresariado, 
mas, sobretudo, um homem vitorioso na atividade políti
ca, pelas suas qualidades pesssoais, pela dignidade no 
exercício da vida pública. Deputado Estadual, Presiden
te da ARENA, Presidente do PDS, político militante 
desde o período estudantil, hoje é Senador da República 
eleito com expressiva votação que, de certa forma, con
substancia o prestígio e o apreço que S. Ex~ tem no meu 
Estado. Sendo um dos homens mais ricos do me~ Estado 

-nem pór" isso deixou de ser um rapaz humilde, de boa 
formação política, culturalmente capaz, e politicamente 
ainda mais, de representar as aspirações do Nordeste na 
hipótese de ser reservada a ele a V ice-Presidência daRe
pública. Tenho a certeza plena de que os 26 votos do 
meu Estado serão todos destinados, na Convenção do 
PDS, para a candidatura de Albano Franco à Vice
Presidência da República. 

O segundo fato, Sr. Presidente, foi LLm telex que recebi• 
do Sr. CJeffientino de Souza Coelho, Diretor de Frutos 
Tropicais, S.A., empresa dedicada à industrialização de 
sucos, em éstância, Sergipe, telex assinado também pelo 
Presidente da FederaçãO das Indústrias do Estado de 
Sergipe; do Presidente da Associação dos citricultores 
daquele Estado; do Presidente: da Associação das lndús
<trias de Sucos Tropicais do .. Norte; do PreSidente das In
dústrias de FrUtas -do_ Nordeste S.A., e por ele também, 
Presidente e Oiretor de Frutos Tr:opicais, S.A., Dr. Cle
mentina de Souza Coelho. 

Vou ler o telex para que fique nos Anais d~ Casa e sé 
torne, também, um- apelo nosso. O refeiido telex foi diri
gido a ãutõridades da Úea económica, Ministros- Gal
vêas, Amaury Stábiie, e Delfim Netio, e tem _o seguinte 
teor: 

O Setor Agro-industri<i.I voltado para citricultura 
n-o Estado de Sergipe aqui representado pela FRU
TENE e F:J1.!tO~ Tropicais localizad_as em Estancia e 
demais orgaos e entidades regiOnais envolvidas, vem 
mui respeitoSamente expor e finalmente requerer de 
V. Ex• o que segue. 

1) Estas industrias temidas conjuntamente re
presentam hoje um inVestimento totaljah realizado, 
de aproximadamente USS 20,000.000.00 (vinte mi
lhoes de dol<!-res). 

2) As duas empresas estabelecidas b.o interior 
deste Estado sao responsaveis pela geração de 800 
(oitocentos) empreg.os diretos significando conse
quentemente a consolidaçao e o pleno- apoio aos se-
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tores agricolas que exploram a cultura da laranja e 
do maracujah congregando, no momento 20.000 
(vinte mil) familias. 

3) No proximo ano de 1984, desde que contem 
com o devido apoiá-de V. Ex• os dois empreendi
mentos terão condiçoes de alcançar a cifra de USS 
25,000.000.00 {Yíilte- e dricd milhoes de dolares) de 
exportaçao. 

4) Como eh do conhecimento de V. Ex•,.Seigipe 
eh o segundo produtor de laranja do País (5 por cen
to da produção nacional), constituindo-se no segun
do poJo industrial para produção do suco concen
trado de laranja, com uma capacidade jah instaJãda 
da ordem de 20.000 toneladas suco fano. 

5) O mercado mundial de suco concentrado de 
laranja eh bastante dinamico, tendo evoluído no uf~ 
timo quinqueniOii Uma taxa media anual da ordem 
de 7 por cento. Eh por conseguinte um mercado al
tamente competitivO: D Brasil hoje é o maior produ
tor e exportador desse mercado, em funçao da 
agressividade da industría paulista e sobretudo do 
apoio e· c_ondiçoes recebidas de organismos esta
duais e federais. Algumas dessas medidas foram to
madas em carater permanente, a exemplo da 
isença() do 1CM na comercializaç-ão da la'ranja ·•·jn 
natura·· para censumo industrial, que vem possibili
tando um alto grau de competitividade da industria 
paulista no mercado mundial de sucos. -

6) Deste modo, a persistir a "sobretaxa" do ICM 
na laranja "in natura" destinada a índustria sergipa..: 
na, antevemos a curto prazo mudanças substanciais 
no perfil economico de nossas empresas, como se
gue~ 

A - Levando-se em consideraçao o atual nivel 
de preços da safra 1983/1984 a ma teria prima repre
senta no preço final de venda do produto, aproxi
madamente 65_ por cento e aplicando-se a sobretaxa 
de 16 por cento de ICM resulta numa perda de 10,4 
por cento de competitividade em termos de preço dt! 
venda quando se compara esta condiçao c_om as in
dustrias congeneres do E_stado de_Sao Paulo. 

B- A perda de competiçao, acima detenninada 
acarreta maiores dificuldadeS de penetraçao de mer
cado para o suco concentrado sergipano, via preço, 
provocando a media prazo a inviabilizaçao dos em
preendimentos, haja vista qUe 10,4 por cento de di
ferencial na competiçao·de mercado eh por demais 
significativo, pois raros sao os empreendimentos 
que aprensentam esta expressiva taxa de retorno. 

C - Em termos regionais, a manutenção d3. SU~ 
pracitada .. sobretaxa" compulsoriamente obrigarah 
as industrais repassarem esse diferencial ao preço de 
compra da ma teria prima, fomentando o desestimu
lo e a desarticulaçao da citricultura no Estado, o 
que a media prazo, invi:ibífizarah industria e citri
cultor. 

7) Jã encaminhamos pleito ao Exmo Sr. Gover
nador do Estado e seu respectfvo Secretario da Fa
zenda, solicitando a revogaçao do ICM, na comer~ 
cializaçao da laranja para fins industriais, adcitandci 
assim um sistema de equidade fisCal com relaçao as 
industrias de Sao Paulo. 

8) Todavia reconhecemos a carencia de receitas 
estaduais e advogamos o fortalecimento dos orça
mentos, sobretudo· dos estados nordestinos. Esta
mos convictos que a soluçao para o problema abor
dado, em decorrencia ainda da grave situaçao por 
que se passa o Nordeste no momento, soh poderah 
ser concretizada com a interveniencia direfa -desse 
M iriisterio, alocando recursos federais ao Estado de 
Sergipe, compensando a "aparente" perda de recei
ta de ICM. 

9) A implantaçao-imediata dessa medida -tfarah, 
entre outros os seguintes beneficias: -

- Pleno apoio ao inc[emento das exportações. 
- Geraçao de divlsas para o Estado. 
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- Manutençao dos 800 empregos diretos. 
- Maior apoio e sustentaçao do setor agrícola 

especiticci que congrega -20.000 familias. 
-EqUidade de competiçao com as industrias de 

Sao Paulo, criando assim condiçoes favoraveis a ru:. 
tu.ras expansoi!s-dos atuais emprei!náíffienfoS. 

- Condiçoes propicias para o aumento gradual 
da area plantada com cultura afins. 

Fuce ao expostõ~ ·ca-ntamos com oe-decisivo -ãp-ofo 
de V. Ex• no sentido de equacionar um problema de 
tratamento equanime justo dando as empresas nor
destinas as mesmas condiçoes de competiçao que 
usufrui a industria similar em Sao Paulo. 

Atenciosamente, 
- Federaçao das Industrias do Estado de Serii-

pe 
Dr. Idalito de Oliveira 

- ASCJSE - Associaçao dos Citricultores de 
Sergipe 

Dr. Joao Vieira dos Santos 
- ASTN - Assocíaçao das InduStrias de Su-cos 

Tropfcais do Norte et Nordeste 
Dr. Clovis Lima 

- FRUTENE - Industria de Frutas do Nor
deste ~S/A 

Dr. Plinio Moscoso Barreto de Araujo filho 
- Frutos Tropicais S/ A 

Dr. Clementina de Souza Coelho 

Este telex representa, afinal de contas, o pedido do 
mesmo tratamento dado aos sucos cítricOs do __ Sul do 
País, que já têm isenção do I CM, àqueles sucos produzi
dos no Nordeste, que deveria ter o mesmo tratamento 
dado aos sucos do Sul do País, mas que são exportados 
sem a isenção do_ICM. 

Este é o apelo, Sr, Presidente, e a minha solidariedade 
itos Presidentes das diyersas entidades que fizeram esse 
telex aos Ministros da área econômica. Eu me somo a 
eles no sentido de que seja dado ao Nordeste, sobretudo 
numa hora como esta, o mesmO tratamento que foi d<ido 
a uma índústria do Sul do País. -

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com a pala
vra o nobre Senador Hélio Gueircis. 

S. Ex• não estâ presente, 
Com a palavra o nobre Senador João Lobo. 
·s. Ex• não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS -CE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr.-Presidente, Srs. Senado
res: 

A _Çomissão Parlamentar de Inquérito do Senado Fe
deral_ que investiga os Problemas do Aumento Popula
_cional Brasileiro, reuniu-se, no dia 20 de setenibro passa
do, para ouvir o Ministro da Previdência e AssiStência 
SoCíai, Hélio Beltrão. 

Em seu depoimento, além das informações e propos
tas qy.e teve oportunidade de prestar, com a erudição, o 
brilho e a coragem das convicções pessoais Que o carac-

____ terizam, O Ministro Hélio Beltrão, depois de repelir a 
tendência aO-racialísmo, oS falsos dilemas e o tratamento 
emocional e abstrato que se observam no exame dessa 
matéria, defendeu uma abordagem essencialmente hu
manística do problema, por ele mesmo resumida na se
guinte frase: .. um número crescente de brasileiros, sobre
tudo os mais pobres, estão tendo os filhos que não dese
jam ter". 

Isto porque não sabem como evitá-los, por falta de 
acesso a informações, aconselhamento e recursos de que 
só dispõem ãs pessoas de melhor renda. 

O Ministro Hélio Beltrão, co'nsiderou imprescindivel 
--analisar, no seu depoimento, as relações entre o cornpor
_ _tamento demográfico brasileiro e o equilíbrio técnico
atuarial do sistema de seguro _social, especialmente quan-
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to à sua capucidade de fazer face, ao longo dos anos, ao 
pagamento dos benefícios em din.heíro, a cargo do 
INAMPS, que correspondem a mais de 70% do total do 
dispêndio do sistema. 

Convém, destacar, no depoimento do Ministro Hélio 
Beltrão, a sua lúcida análise sobre o Sistema da Previ
dência Social, ao revelar que ele já cobre atualmente 87% 
da população br<~sileira, isto é, 105 milhões de pess_oas, 
reãliza 500 milhões de atendimentos rriédicos por ano -e 
despende 24 bilhões de cruzeiros por dia útil em benefícios 
em dinheiro e serviços médicos e assistenciais de toda na
tureza. 

Condso, rep!CIO de informações objetivas e dad-os 
atualizados, o depoimento do Ministro Hélio Beltrão 
deve ser objeto de sérias reflexões, motivo pelo qual solí
cito sua incorjiorar,;âo ao texto destas breves conside-
ro;~_ções. 

Em suas judiciosas conclusQes, asseverou o Ministro 
Hélio Beltrão que o brasileiro ~Cjeita qualquer tipo de es
tagnação ou recessão, e que já não nos contentamos com 
aspirações quantitativas.- "QUeremos, ~igualmente, a 
transformação qualitativa. Desejamos um Brasil que seja 
não apenas globalmente mais rico, mas, também, social
mente mais justo e menos desigual", 

Eram estas, Senhor Presidente, as considerações que 
desejava fazer, ao mesmo tempo em que me congratulo 
com õ ilustre Ministro da Previdência e Assistência So
cial pelo êxito obtido Perante a CPI que inve"süga o au-

-mento populacional do Brasil. 
Era o que tinha 0:1 dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 

Palmas.) 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 

LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO' 

DEPOIMENTO DO MINISTRO HtLIO BELTRÃO 
NA CP! 

DO SENADO FEDERAL QUE INVESTIGA 
OS PROBLEMAS DO AUMENTO POPULACIO

~ NAL BRASILEfRO 

Brasília, 20 de setembro de 1983 
I 

Estamos diante de um problema extremamente delica
do e complexo, que comporta u.ma grande diversidade de 
abordagens e de opiniões. 
- Na discussão de assuntos dessa natureza, é freqüente a 

lendência ao radicalismo, aos falsos dilemas e ao debate 
emocional, abstrato e inconseqílente. 

Registre-se, desde logo, que, nesta matéria, o Governo 
brasileiro de há muito definiu sua posição; Reconhece 
como um direito fundamental dos cidadãos e de decidir 
livre e conscientem-ente sobre o número de filhos qUe de~ 
sejam ter; e, para assegurar o eficaz exercício desse direi
to, considera- cjue-cabe ao Estado o dever de facilitar-lhes 

-a informação honesta sobre os meios e métodos de pla-
nejamento familiar. · 

Essa posição, assumida desde 1974, na Conferência de- · 
População de Bucareste, tem sido claramente reafirmada 
pelo Governo, inclusive mediante a explicação de diretri
zes administrativas. 

No que se refere ao Ministério da Previdência e Assis-·· 
tência Social, presentemente sob nossa responsabilidade, 
também já existe diretriz expressa, estabêlecida pelo Pre~ 
sidente João figueiredo, nos seguintes termos: 

··o número de filhos é questão de foro íntimo das 
famílias e deve ser por elas decididO com inteira li
berdade. 

Ao Estado cabe- somente esclarecer os casais a 
respeito de sua faculdade de planejar o número e a 
época em que desejam ter filhos. O Ministério da 
Previdência e Assistência Social deverá assim desen
volver aUvidarl~ educativas para tornar acessíveis à 
população informações e esclarecimentos sobre 
como e o que fazer para o adequado dimensioila
meoto da família." 
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Mais recentemente, resolv.eu o Presidente suscitar um 
debate mais amplo do prvblema, sobretudo po~ parte do 
Congresso Nacional, com o objetivo de buscar o consen
so e aumentar a área de s_olídariedade nas decisões que se 
rcveJ:.u:em necessárias. 

Estamos convencidos de que esse consenso e-esSa sOli
dariedade só serão alcançados se adotarmos como--base 
para o exame do assunto: 

J<?) uma informação objetiva e honesta sobre a realida· 
de dos fatos que configuram o problema em discussão; 

21') uma abordagem do tema que, construída a pãrtir 
dessa realidade, possa conduzir a decisões aceitáveis pe
las várias correntes de opinião. 

Esta ilustre Comissão, em boa hont instituída, já está 
de posse de abundante material informativo e opinativo, 
haurido no depoimento de pessoas altamente capacita
das. Este recinto já foi palco de amplos e aprofundados 
debates que, praticamente, examinar-am o assunto até a 
exaustão. 

A nosso jufzo, o que se torna agora necessário é esta
belecer uma pausa no debate- teórico, quase diiia uma 
trégua na guerru de palavras, a fim de Permitir que as 
pessoas que no fundo estão procurando a mesma coisa, 
uma vez convocadas a examinar objetivamente os fatos 
subjacentes à discussão, passem a falar a mesma língua e, 
afinal. descubram que estão do mesmo lado. 

Em obediência a essa orientação, não pretendemos re
pisar nem comentar aqt.ir os argumentos ligados ao de
senvolvimento econômico --que, segundo alguns, seria in~ 
compatível com as elevadas taxas de crescimento demo~ 
gráfico. 

Nem examinaremos as colocações que vinculam o 
problema ao superior interesse do Estado e à possível 
correlação entre o fator populacional, a segurança nacio
nal e a ocupação. dos espaços vazios. 

Não é que subestimeinos- a iiriPortância dessas propo
sições. E que, se estamos procurando uma área comum 
de acordo, não parece aconselhável ressuscitar o questio
namento inevitável desses argumentos e do próprio ma
terial estatístico em que se fundamentam. 

Ainda que possamos eventualmente chegar a condu~ 
sões bastante semelhantes, o caminho que adotaremos 
não será o mesmo. 

A abordagem que julgamos mais apropriada está liga· 
da a uma visão essencialmente humanística do problema. 

E a realidade fac-tual que configura-esse proOICma
realidttde_ que não podemos desconhecer por dever de 
ofício - poderia em sua essência, ser resumida em uma 
frus.c: 

uum número crescente de brasileiros. sobretudo os 
mais pobres, estão tendo os filhos que não desejam 
ter. •• 

Isto porque não sabem como evitá-los, por falta de 
acesso a inform<Jções, ac-onselhamento e recursos de que 
só dispôcm as pessoas de melhor renda. 

O que está em jogo são direitos e valores essenciais, 
par~t r.:uja preservação não é-llecessária ínVOcar o intefés
sc superior do Estado nem as exigências do desenvolvi~ 
mcnll) econômico. 

Estamos nu verdude assistindo à inviabilização do 
exercido de um direito reconhecido como fundamental: 
o direito de as pessoas decidirem consciente e responsa
velmente sobre o número de filhos que desejam ter. 
Trata-se de matéria de sua íntima e exclusiva delibe-
rw.;ào, que só encontra limite no respeito à vida humuna, 
a partir da t:oncepção. 

O que é mais grave é que a inviabilização daquele di
reito, por si s0 inadmissível, tem como causa desigualda
de!'> sor.:iujs igualmente inaceitáveis. Efetivamente, o 
problema do r.:rescimerHo populacional excessivo - ou 
dos nascimentos não desejados - não se manifesta por 
igual cm todas as áreas do País. Na verdade, só é grave 
nas fln:as ondejá predominu a gravidade mais abrangen
te du pobreza: no meio rural ou nas populações urbanas 
marg_inuliladas, onde tudo mais é igualmente grave: a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACI.ONAL (Seç~o I}) 

subnutrição, a habitação sub-humana e os_ baixos pa
- drões de saúde e educação. 

NO f1.1ndo;- u luta contra o crescimento populacional 
não de5ejUda sé- fDscreve no "quadro mais amplo da luta 
contra a pobreza e contra a insuficiente provisão de ser-
viços básicos de natureztt social. _ 

Esta situação indica que a questão parece estar muito 
mais relacionada com os efeitos da má qualidade de nosso 
desenvolvimento - isto é, com as desigualdades sociaJs 
ai-'!_~~ vigentes - do que com o desenvolvimento econômico 
em si. 

Salvo melhor juízo, o que nos deve preocupar não é 
propriamente o fato de que a nossa população esteja 
crescendo~ embora a_ taxa cada vez menores. O que é 
realmente preocupante é que eSse crescimento se venha 

__ _fazendo de forma errada, injusta "e desigual, através do 
aumento do númer9 de crianças não desejadas pelos 
pais; de crianças condenadas ao desamor, ao abandono e 
á desnutrição. E que esse fenômeno pou-co oU nada tenha 

- a ver com a "ocupação dos espaços vazios". Pelo con~ 
trário, parece estar contribuindo para agravar a ocu
pação dos espaços já superlotados e socialmente tensos, 
especialmente nu periferia das grandes cidades. 

A intervençãó do Estado nessa matéria estará, assim, 
plenamente justificada na medida em que se destine a 
promover a correçiio progressiva das desigualdades exis
ientes a assegur<Jr aos mais necessitados a informação e a 
assistência de que dispõem os segmentos mais desenvol
vidos da população. Não se trata de reconhecer ao Esta
do o direito de programar metas matemáticas de cresci
mento populacional ou de impor à sociedade programas 
prioritáriOs -de contenção. Trata-se, pelo contrário, de 
cobrar do Poder Público o cumprimento de um dever, 
indispensáVel ao livre exercício de um direito fundariúm
tal das pessoas. 

0\llra não_ é, em essência, a doutrina da "paternidade 
responsável, com a qual acredito ~ta~mos todos d_e acor
do, e que se encontra magistralmenfe definida na pre
gação de Paulo_Vl, em sua encíclica "Populorum Pro
grcssio", quando afirma: 

"f: certo que os poderes públicos, nos limites de 
sua competência, podem intervir, promovendo uma 
informação apropriada e tomando medidas aptas, 
contanto que sejam conforme as leis da moral e res
peitem a justa liberdade dos cônjuges." 
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Não obstante as falhas e insuficiências, decorrentes 
sobretudo de sua grande dimensão e abrangente: respon
sabilidade, o conjunto de órgãos sob a direçào do MPAS 
constitui indiscutivelmente a maiOr frente de contato do 
Governo Federal na área social. 

O Sistema de Previdência Social cobre hoje 87% da po
-pulação brasileir.a, isto é, 105 milhões de pessoas, realiza 

.5DO milhões de atendimentos médicos por ano e despen
de 24 bilhões de cruzeiros por dia útil em benefícios em 
dinheiro e serviços médicos e assístenciais de toda natu
reza. 

Os depoimentos qUe recolhemos no trato diário com a 
população previdenciária denunciam uma crescente 
pressão sobre os órgãos do sistema, exercida pelos que 
procurUin informações, orientação e medidas efetívas 
que lhes permitam evitar filhos indesejadqs. 

Não podemos fechar os olhos nem cruzar os braços 
ante uma realidade humana e dramática que é do conhe
cimento diário de qualquer médico, a tendente, assistente 
social oU pessoa que esteja em cantata com a população 
mais necessitada. 

Essa situação se revel<J principalmente nos seguintes 
fatos_;__ 

a) a expansão incessante do número de mães, casa~ 
das ou solteiras, escravizadas ao dever nem sempre exe
qUível de prover o sustento dos filhos que não desejaram; 

b) a freqUente irresponsabilidade e ausência do paj, 
n:iu-itiis vezes com re_laç~o a filhOs âe diferentes mães;

c) a ascensão vertical da prática do aborto como so
lução extrema e desesperada, quase sempre resultante da 
falta de assistência e de aconselhamento oportunos; 

d) os numerosos atendimentos decorrentes de abor
tos e intervenções cirúrgicas mat sucedidas, e do uso in
discriminado de contraceptivos, utilizados abundante e 
desordenadamente, sem indicação apropriada- neni assts
tência médica satisfatória; 

c) o aumento do número de menores abandonados, 
carentes ou marginalizados. 

Essa situação deplorável é detectada diariamente nos 
nossos postos de atendimento e repercute diretamente 
na.s entidad~ assistenciais do Ministério: na LBA, na 
FUNABEM e, muito especialmente, no INAMPS. A 
LBA por ter a seu cargo o atendimento do menor carente 
em geral e a complementação alimentar de crianças, ges
tantes e nutrizes; a FUNABEM por ter sob sua atenção 
os problemas ligados adolescéncia carente e ao menor 
desassístido ou em situação irregular; ambas consumin
do um total de CrS 107 bilhões em 1983. 

Quanto ao INAMPS, tem a responsabHidade do aten
dimento, direto e indireto, a 2,4 milhões de partos por 
ano, dos quais, em 1982, 35% corresponderam a cesaria
nas, em número de 840 mil. 

Observe-se que o INAM PS atendeu, ainda naquele 
ano, a cerca de 300 mil intercorrências obstétricas decor
rentes de abortos provocados. Segundo a opinião técnica, 
esse dado indicaria que foram praticados mais de um mi~ 
lhào d<> abortos clandestinos no País em 1982. Esse im
pressionante número deve,no entanto, ser examinado 
com cautela, dada a natural dificuldade em se obter in
formações confiáveis sobre o assunío. 

Outra observação importante diz respeito ao m1mero 
de ligações tubárias que vêm sendo feitas nos serviços 
médicos previdenciários. Além de 19 mil procedimentos 
específicos registrados em !982, admitem os órgãos espe-
cialízados do INAMPS que, das 840 mil cesarianas reali
zadas, pelo menos 20 a 25% tenh<Jm sido acompanhadas 
de ligações tubárias. Jssonos daria um total de ligaduras 
superior a 200.000. 

O custo de todos esses procedimentos deverá ultrapas
sar CrS 120 bilhões, em 198..'~. 

lil 

Em face desse quadro, cabe indagar até onde d_everã ir 
a interferência do Estado, no cumprimento da orien
tação adotada pelo Governo: 

a) até assegurar a informação necessária à decísão, 
sobretudo a dos mais necessitados? 

b) até colocar à disposição destes os instrumentos 
capaze.o; de conferir eficácia à decisão? 

c) nesse caso, que instrumentos? Deverá limitar-se a 
informar com precisão os processos admitidos como na
turais e aceitáveis pela Igreja? Deverá propiciar os ins
trumentos que estão na zona cinzenta entre contracepti
vos_ e abortivos? 

A essas indagações proporíamos, para exame desta 
ilustre Comissão, as seguintes respostas: 

I) Parece-nos fora de dó vida que o Governo deve 
proporcionar a mais completa, porme~orizada e honesta 
informação sobre os-m_eios anticoncepcionais existentes. 
Essa informação deve incluir obrigatoriamente a-s vanta
gens e_ riscos de cada um desses meios, com indicação ex
Pressa-dos que só podem ser utilizados por, indicaç~o 
médica, ressaltando ainda, para conhecimento da maio
ria da população católica,quais os procedimentos que a 
Igreja aceita como válidos e quais os que considera inad
missíveis. 

2) Seria mUito Util que, em coffiplemento à oríen
tação direta e ao aconselhamento médico, a informação 
a -que- se-refere o item anterior fosse traduzida, sob a 
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orientação do Gov.erniJ, em cartilhas e outros· documenM 
tos semelhantes, para distribuição aos interessados. 

3) Na medida de suas disponibilidades, poderia o Esw 
tado, através de seus serviços de saúde, propiciar aos inw 
teressados melhores condições de acesso aos anticoncep
cionais modernos, especialmente para os beneficiários de 
menor renda. Essa facilidade não se estenderia aos con
traceptivos que, segundo o melhor critéfiõ científico, se 
caracterizassem nitidamente como abortivos. 

4) Os serviços de saúde previdenciários, integrados 
cada vez mais à rede estadual e municipal de atendimen
to primário, regulamentariam, tom observância dos 
princípios ditados pela ética médica, os casos de indi
cação cirúrgica para ligadura de trompas, exigida em 
qualquer hipótese a auto_rização dos interessados. 

5) As medidas acim~ preconizadas devem estar inse
ridas no quadro mais amplo de uma política soCial e de 
saúde, que contemple, estimule e respeite a particípaçãO 
da comunidade na solução de seus problemas. 

6) As entidades privadas que hoje atuam no campo 
do planejamento familiar deverão comprometer~se a ob
servar procedjmentos condizentes com os preceitos aci
ma enunciados, ficando esse compromisso sujeito à fis
calização do Estado. 

IV 

O MPAS, através de seus órgãos operacion_ais, espe
cialmente o INAMPS, aLBA, a FUNABEM e a CEME 
~Central de Medicamentos- está preparado para dar 
cumprimento às conclusões que vierem a resultar doam
plo debate que ora se realiza sobre o assunto. 

Essa tarefa será grandemente _ _beneficiada pelas pro
fundas transformações que estamos introduzindo nas 
atividades do INAMPS, em conseqUência do Plano de 
Reorientação da Assis_tência à Saúde, proposto pelo CO
NASP. Merece referência especiara crescente integração 
das unidades locais do INAMPS com os Postos, Centros 
e outras Unidades de SaúP-e, com o objetiVo d~ assegurar 
o funcionamento eficaz de uma rede de_ atenção pri
mária,_ periférica, hierarquizada e regionalizada, capaz 
de propiciar o cantata direto e sistemático dos profissio
nais de saúde com a População a atender, previdenciária 
ou não. 

É precisamente nesse nível periférico de atendimento 
primário Qui:: se estabelece objetivamente a desejada r~ 
lação médico-paciente. Só assim será possível propiciar, 
no momento oportuno, a informação, a orientação, o 
aconselhamento _e os meios necessários para instrU.m:en_- · 
tar a decisão dos interessadoS. 

Além dessas transformações_, ora em faSe de progressi~ 
va implantação no INAMPS; Ul'!la_importante medida 
poderá vir a contribuir, no futuro, para o êXito dos obje~ 
ti vos pretendidos. 

Trata-se de anteprojeto de lei, ora em fase acelerada de 
elaboração no Ministério, que tivemos ocasião_ de anun
ciar na palestra pronunciada no dia-, Q do corrente na Es
cola Superior de Guerra. O anteprojeto refere-se ao 
aperfeiçoamento do _S_ist!::ID-ª- de Previdência Soc_ial Ru
ral. Se aprovado pelo Presidente da República~ e subse
qüentemente~ pelo Congresso Nacional, serão sensivel
mente reduZidas as diferenças existentes entre os_ traba~ 
lhadores urbanos e os rurais, que, não sendo cont~~buin
tes da Previdência Social, estão hoje submetidos ã. uffi re
gime legal insatisfatórlo, seja qu·amo aos benefícios em 
dinheiro, seja quanto à prestação de serViços médicos. A 
medida deverã, segundo esperamos, contrfbuir de forma 
substancial para a fixação do homem no_ campo .. 

v 
Em aditamento às repercussões já comentadas sobre 

as atividades de Assis_tência Médica e Social, é impres
cindível analisar, neste depoimento, as relações entre o 
comportamento demográfico brasileiro e o equilíbrio 
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técnico-atuarial do" SíStema de Seguro SOcial, especial
mente q-uanto à _Sua capacidade de fazei- f<!.ce_,' ao_ longO 
dos anos, ao pagamento dos benefícios em dinheiro a 
cargo do INPS, que correspondem a mais de 70% do to
tal de dispêndios do Sistema. 

É fundamental, nessa análise,- a evolução --a.a relação 
~re a populaç~o ativa e a i_nativa;- o comportamento 
das taxas médias· anuais de crescimento e a eVolUÇãõ da 
~omposiçâo -eiãria da população. 

O Brasil tem hoje cerca de 128 milhões de habital}tes. 
~ taxa média anual d~ crescimento populacional vem de
clinando constantemente desde a década de 1950-60, 
quando_ foi de 2,99% atê atingir a 2,49% na década de 
1_97Q a 1980. As taxas de fecundidade também vêm de
érescendo, passando de 5,70 em 1970 para 4,19 em 1980. 

Continuam os movimentos migratórios internos no 
sentido rural-urbano, constituindO:,_ hoje, a população 
urbana mais de 2/3 da população atual, quad-ro diame-
tralmente oposto ao de 40 anos atrás, quando a popu
lação rural é que representava 2/3 do total. A taxa de fe~ 
cundidade no meio urbano é metade da que prevalece no 
meio rural. 

Ressalvadt;l. a precariedade inerente aos eX:úcicios es~ 
tatísticos, as projeções da população e da taxa média 
anual de crescimento para os próximos JS anos -·perío
do que interessa de perto à Previdência, por reladonar~se 
com a aposentadoria por tempo de serviço - indicam 
que atingiremos o ano 2000 co·m cerca de l80_mllhões de 
habitantes e uma taxa de- crescimento de 1,79%, e o ano 
2020 com 234 milhões e uma taxa de 1,2% (Vide Quadro 
I anexo). 

-Outra observaçãõ relevante para a Previdência Social 
é o aumento constante da expectativa de vida no Brasil, 
com o conseqüente envelhecimento da população. 

E-m 1950, nossas cr1~nças, na-faiXa de O a 14 anos, re
presentavam 42,02% da população total, encluan(o que a 
fa_i:X.a de mais de 65 anos representava_2,45%. Em 1980, o 
primeiro grupo hav"ia caídO p-ãra 37,72% da pOPulação 
total, enquanto os idosos subiam para 4,04%. No -ano 
2.000, as crianças até 15 anos deverão representar 
31,75% do total e os de mais de 65 anos, 5,41%. Final
tl)_ente, os percentuais __ projetados para o ano 2020 serão, 
respectivamente, 25,71 e 8,08. O mais importante, no en
tantO, é que o _grupo em idade ativa, de 15 a 64 arios, man
teve, entre 1950 e 1980, praticamente a mesma partici
Pação no tOla!, tC-niJo subido apenas de 55,53% para 
58,24%. Mas, a partir de 1980, as projeções indicam um 
rápido crescimento, devendo o grupo em idade ativa atingir 
62,84% do total no ano 2000, e 66,21% no ano 2020 (Vide 
Quadro II anexo). 

Essas informações e projeções são muito importantes 
para a economia em geral e para a Previdência SociaJ em 
particular. Significam, essénclalni.ente, que o maior 
pfoblema não se situa na relação desfavorável entre ativos 

-e inati~·os, mas na área de geraçào de empregos para essa 
m-assa atívia em~rgente, capaz, se bem absorvida, de pro~ 
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porcionar considerável aumento de produção, fazendo 
desaparec(!r, praticamente, a carga excepcional sobre os 
ativos_ dos períodos anterioreS, representada pela classe 
de menores de 14_ anos, que as_cendia, como dissemos, em 
1950, a 42% do total. Por outras palavras~ em condições 
econômi-c;~-estáveis,_a Previdência Social disporá- de cOn
di~ões Satisfatórias para atend~r à massa crescente de ve
lhos, cujo aumento percentual é inferior, aproximada
mente a metad_e, do crescimento percentual dos ativos 
sobre a_ população global. Observa-se pela análise das 
tendênci.a~ posteriores a 2020 que a situação se modifica 
no período seguinte, para o que haverá tempo de se to
mar as medidas necessárias. 

VI 
Meus Senhores 
O-desenvolvimento constitui entre nós aspiração gene

ralizada e poderosa fonte de motivação. Por -ínStinto de 
conservação, o brasileiro rejeita qualquer tipo de estag
nação ou recessão. 

Nossas aspirações de desenvolvimento estão, entretan~ 
to, cada vez mais vinculadas a um claro desejo de tran_s
form<ição. Já t:Lã.o nos cont.entamos com aspirações 
quantiitativas. Queremos igualmente a transformação 
qualitativa. Desejamos -um Bi-asiJ que ·seja não ape-nas 
globalmente mais rico, mas também socialmente mais 
justo e menos desigual. 

Tornou-se política e_ socialmente inaceitável neste País 
q4alguer COflcepção de desenvolvimento que transfira 
pura um futuro distante e indefinido o objetivo de re-
dução das desigualdades de renda, regionais e pessoais. 
A eqUidade e o progresso social já não podem ser encara~ 
dos como subproduto ou decorrência automática do de
senvoivi:mento econômico. Entre eles não existe incom~ 
patibilídade nem subordinação, mas, pelo contrário, si~ 
multaneidade _e interdependência. De fato, constituem 
verso e reverso da mesma moeda. -

Na verdade, só existe um desenvolvimento digno desse 
nome. t o desenvolvimento do próprio homem. valori
zado pelo conhecimento, peta saúde e pela experiência. 

Nestas condições, o que- nos tem faltado não é pro
priamente uma "política demográfica". Ê a prática coe
rente e continua_da de uma concepção de desenvolvimen~ 
to integrado, que tenha o homem como figura central. t 
a substituição de uma postura inconscientemente aética e 
materialista por uma concepção de desenvolvimento de
liberadamente ética e humanista. É a substituição da fi
gura do Estado centraltzador, onipotente, onisciente, 
planejador e uniformizante pela ampla liberação, expan
são e descentralização das manifestações e decisões, con
dição essencial de desenvolvimento deste País imenso e 
pleno de diversidades . .t:, afioal, a corajosa determinação 
de extirpar definitivamente de nossa vida política e admi
nistrativa a doença crônica da centralização, que, ao lon
go de nossa história, vem incessantemente minando_ as 
energias naciOnais e impedindo a plena realização dos 
ideais de felicidade e bem-estar de nosso povo. 

QUADRO I 

Taxa de Taxa média 
Ano Populacão crescimento anual no período 

C%r (%) 
1950 51944397 
1960 70070457 34,9 2,99 
1970 93139037 32,9 2,89 
1980 119070865 27,8 2,49 

Projecões 

1990 150367841 26,3 2,36 
2000 179486530 19,4 1,79 
2010 207453526 15,6 1,46 
~2Q2Q 233816990 12,7 1,20 
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QUADRO li 

Grupo EtáriO 

O a 14 
15a64 
65 e mais 

Observações 

1950 

42,02 
55,53 

2,45 

1960 1970 

43,60 42,25 
53,51 54,31 

2,89 3,44 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Míiller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)....,.. Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Estive, faz poucos dias, em Cáceres, Mato Grosso, 
onde se realizou o III Encontro do PMDB mato~ 
grossense. Durante aquele conclave trocou-se idéias 
sobre os problemas do Partido, cm Mato Grosso, bem 
como estudou-se vários aSsuntos relativos a falhas na ad
ministração do Estado e do GovernO Federal. 

Previsão 

1980 1990 2000 2010 2020 

37,72 35,72 31,75 28,19 25,71 
58,24 60,12 62,84 65,52 66,21 

4,04 4,64 -5,41 6,29 8,08 

Peitados os direitos desses agricultores, pois ~sta de
termiÕação do Banco Central, a meu ver, é inconsti
tucional, uma vez que no§ 3~>, do art. !53 da Consti
tuição BraSileira diz que: A Lei não prejudicará-o di
reito adquirido. E estes agricultores, que faziam fi
nanciamentos antes de serem criadas estas Normas, 

' têm Direito Adquirido. •• 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem_!) 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Cªrndro. 

O nobre Vereador Edson Nunes, da Câmara-dos Se-_ O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
nhores Vereadores de Jaciara, por· exemplo, alertou 0 o seguinte discurso.)- Sr. Presidente;, Srs. Senadores: 
Poder Público Fedeial, eS-peciiTrOeáú! o BancO do Brasil A legislação protetora dos ex-combatentes da Segunda 
e o Banco CentraJ, quanto ilo problema de mutuários do Gue.rm_Mundial tem sido aciiJ-tosamente des~~~peitadas 
primeiro que estão sendO obrigados a illudar de Agência, porque_ os leguleios, encarregados_ de -aplicá-la, costu-
no que concerne as operações com·o Banco -do Bnisil. mam buscar, nos refolhas da lei, as referências., implici-

A denúncia do ilustre Vereador, refere-se a Norma, es- tas ou explícitas, que possam prejudicar os ex-pracinhas. 
tabetecida pelo Banco Central para os agricultores que A Associação dos Veteranos de Guerra da Marinha 
vão pleitiar enipréstimos no Banco do -BraSil. O ri, Se- Mercante Brasileira tem lutado4 insistentemente, para 
nhor Presidente, Senhores Senadores, o Banco Central vencer essa barreira buro.:ráüca, visando à aplicação da 
deseja que O agricUltor pleifeie o empréstimO na Agência Lei n9 4.242, de i9b3, qUe só entr6u_iealmente em vigor 
a qual pertença a jurisdição do munidpio, 01lde está lo- d_ez anos depois de sancionada, quando milhares de viú-
calizada a propriedade. Até ii, tudo bCm, se nãO se levar v as de marítimos, que participaram de operações bélícas 
em conta, Senhor Presidente_, Senhores Senadores., a v as- naquele conflito, vêm requerendo a Pensão Militar atra-
tidão do território de Mato Grosso e dos seus Munici- vês da Pagadoria de I nativos e Pensionistas da Marinha, 
pios. Para os agricultores da BR~070. ainda localizados -tendo sido indeferidos e arquivados mais de três mil e 
no Município de Cuiabá, mas longe âa CaPital do Esta- quinht:.ntos processos, sob a alegação de que Os ~ariti-
do, até 200 quilômetros é muito mais prático e hurilano mos ex-combatentes não fizeram viagens em comboio:;, 
também, como econômico, procurar os seus financia- .dura~te o período de embarque. 
mentos rta Agência do Banco do Brasil, em Jaciara. O Na verdade, aqueles ex-combatentes podem 
mesmo acontece com os agricultores de Brasilândia, Pa- beneficiar-se da Lei n~' 5.315, de 1967, por terem partici-
ranatinga, Santo Antonio do Leverger, Chapada dos pado de mais de duas viagens isoladas em zona de guer-
GuimarãeS, YOXoréu, DOin Aquino, etC:Tevar os agri- ra, arriscando-se a possíveis ataques submarinos, princi-
cultores desses Municipios, a maioria residentes em.J.a.- ___ palmentc porque não viajavam comboiados, quando 
ciara a viajarem centenas de quilômetros, pagar )1ospe- vários navios_ mercantes brasileirõS, -nessas condições, 
dagem, etc., para poderem obter os seus financiamentos, haviam sido torpedeados nas costas do Nordeste. 
é totalmente fora de propósito. A Lei n9 5.315 deve tornar~se extensiva para os fins de 

Baseado nessa Norma, o_Senhor Gerente de Jaciara, -ãptfsentadoria, pensões, auxilio-doença, aposentadoria 
do Banco do Brasil. recusa~se a receber. propostas novas por invalidez e percepção de pensão paga aos ex-
de financiamento dos agricultores. A regulamentação _do combatentes incapacitados, na forma da Lei nY 4.242, de 
Banco Central já referida diz que o cliente- que tenha- ---1963, que assim diSpõe em seu -art: 30. -- -
"tradição" no Banco e que não tenha restrições no seu __ Os prejUdicados serviiam na Marinha Mercante no 
cadastro podem continuar a operar fora de sua juris- período de 22 de mãrço de 1_941 a lO dejunho_de 1945,_ 
dição. - - por isso amparados pela Lei n<1 1.756, de 1952 e -pelo De-

Ora, Sr. Presidente, Sr.S::..Se:riãdores. quase a tótalidade Creto n9- 36.911~ de 1955, mesmo que não tenham sido 
dos agrícultores já tiveram frustrações de safrãs, espe- }m..'lfe"glõoS--p-Or cOnlbOios. sua marginalização constitui 
cialmente na lavoura do arroz, oca-sionando, por tanto, Uma injustiça, merecendo eles a isenção do imposto pre-
atraso no pagamento dos seus compromissos com 0 Ban- dia! e a pensão concedida pela Lei n<1 4.242, de 1963. as-
co do BrasiL Mesmo que depois o devedor regulilrize a Segurados aos seus dependentes os direitos respectivos. 
sua situação, as restrições cadastrais permanecem.-- Sabe-se que a nossa Marinha de Guerra incorporou 

Afirmo, Sr. Presidente, SrS: Senadores, .que a -fficdida toda a Marinha Mêrcante Nacional e sua força tarefa foi 
do Banco do Brasil e Centrar nãQ é simpática e chega a cblocada sob o comando e o regime militares_ Como os 
ser desumana, dificultando tremendamente a vida dos navios mercantes, na época, eram de pouca velocidade, 
produtores rurais. não tinham condições para participarem de comboios 

Repito, Sr. Presidente, Srs_ Senadores, o que diz o v e: muitOs deles. Assim, os mais vagarosos recebialn Ordem 
reador Edson Nunes, do PMDB de Jaciara quando afir- para viajar erri ma, hilvendo os que cumpriam a rota iso

ma: 

"Face ao exposto, solicito aos Srs., que tomem 
urgentes providências, no 'seritidO- di: que sejam res-

lados, sem qualquer segurança, alguns postos a pique. 
Os marítimas que os tripulavam é que estão recebendo a 

_negativa burocrática, para participar dos benefícios con
cedidos aos ex-combatentes. 
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Apelamos para que seja sanada essa injustiça, 
estendendo-se os benefícios da Lei nY 5.315, de !967, aos 
marítimos que arriscaram a vida em operações nào com
bOiadas-

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palaVra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR- CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Senadores: 

Todo o País acompanha, com grande preocupação, o 
desdobramento da presente crise. E, com igual atenção, 
busca encontrar, em meio ao turbilhão de impropérios e 
cr(ticas que são dirigidos diariamente ao Governo, uma 
palavra sensata, que aponte soluções alternatlv.:ts e cxe-
qüivels, em curto prazo- senão para o conjunto da eo.:o
nomia, pelo menos para setores desta. Lamentavelmen
te, porém, tais vozes se fazem ouvir com muita parcimô
nia. 

Ocupo hoje esta tribuna pom o intuito de oferecer mi
nha modesta contribuição a um setor da economia brasi

-leira que, como p-oucos, so'fre os rigores da crise. Trata
se do setor habitacional. Dia 15 de junho passado, em 
depoimento à Comissão de Legislação Social desta Casa, 
O- presidente do_ Banco Nacional da Habitação, Sr.José 
Lopes de Oliveira, considerou que o Sistema Financeiro 
de Habitação "poderá ruir cm um ano se não forem en
contradas soluções imediatas". É notório que a dificil si
tuação por que passa aquela entidade resultará no estag
namento do mercado imobiliârio brasileiro. As conse
qüências são fáceis de prever: basicamente. a construção 
civil - que responde pelo emprego da maioria da mão
de-obra não Cspeciliazada dos centros urbanos do País 
-experimentará um col11pso sem precedentes, agravan
do ainda mais o já de si dramático quadro social brasilci-
ro. 

A circunstância é, de fato, alarmante. Mas, felizmente, 
há saídas: concretas e exeqüíveis em curto prazo. E é dis
so que pretendo tratar desta tribuna. Tive a honra de 

-participar, em março deste ano, de urna reunião plenâria 
do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, em Vi
tória, Espírito Santo. O Presidente do BN H, convidado, 
não compareceu. Privou-se, assim, de um debate de altís
simo nível, cujas conc\usões,_expressas na ~·carta de Vi
tória~', foram consideradas pelo renomado jornalista 
econômico Joelmir Beting "u melhor prQpo.-.ta de trans
formação c rearmamento do mercado, contemplando to
d.os'.os lados_ dessa bola redonda, inclusive o do poupa
dor". E diz maisi "'Ciifta de Vitória, documento de cará~ 
ter técnico -e de alcance- polftico, não faz diagnóstíco, 
concentra-se na terapêutica, alinhando 25 sugestões la pi· 

_dadas e bem articuladas. Na minha opinião (prossegue 
Joelt:nir Beting), é a rl)ejhor proposta antirecessão até 
agora lançada na praça". 

Creio que a independência e a insuspeição do jornalis
ta Joelmir Beting representam poderoso uval a e.ste docu
mento. Tive modesta participação em sua elaboraçilo. 
Na verdade, limitei-me a sugerir que a multiplicidade de 
propostas -formuladas durante a reunião plenária do 
Conselho Federal de Corretores de Imóveis fo-l.sem resu
midas em um documento, cuja veiculaçã.o a~sumi o com
promisso de patrocinar. 

Julgo meu dever - pelo alcance das sugestões nela 
contidas- submeter à apreciação desta Câmara Alta a 
"Carta de Vitória''. Algumas medidas nela sugeridas já 
foram em parte adotadas pelo Governo, o que nã-o á in
_valida. Antes~ a credencia. Ê o caso, por exemplo, da !i
mita9~0 do aumentQ da prestação da casa própria em 
80% do lndice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), bem como a isenção do imposto de rendu para 
os lucros da caderneta de poupança. 

Creio mesnlO q-Ue a natureZa das sugestõ_es que lerei 
adiante se pfeSta a-um exãine mais acurado e a um deba-
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te mais profundo. Por essa razão, encaminharei o pre
sente documento à apreciação da Comissão do Interior 
para que se pronuncie a respeito e o encaminhe à autori
dades económicas do Governo. 

Passo a ler o resumo das sugestões d~ "Carta de Vi
tória''. Pela extensão do documento- um total de 25 tó- ~ 

picos-, limito-me a resumi-lo, fazendo chegar aos Srs. 
Senadores à Mesa, bem como à imprensa, sua íntegra. 

1 -Utilização Integral dos Recursos do Setor nos Pro
gramas Habitacionais 

O BNH tem aplicado recursos em obras de infra
estrutura que visam melhorar o contexto básico de várias 
localidades. Para tanto, ele repassa recursos do SFH às 
prefeituras locais, que não necessitam amortizar tais 
aplicações com correção ·mõnetária. 

Esta forma de atua_ção _caracteriza unilateralmente um 
desvio no objetivo básico do BNH, qual seja, o de gerar 
financiamentos habitacionais, através da utilização in
tensa dos recursos oriundos do FGTS e das cadernetas 
de poupança. 

Esse volume de recursos não pode ser desviado para 
outras finalidades. Deve destinar-se exclusivamente à 
construção de unidades habitacionais, a fim de_ foiÇú a 
redução do déficit crônico de mOradias no País e aSSegl!:_ 
raro nível de emprego na construção civil sem o uso de 
recursos inflacionários. 

A necessidade também legítima de se financiarem ou
tros setores da economia n~o p-ode ser atendida com re
cursos captados e destinªdos ao programa de habitação 
do País. 

O setor é por demais problemático e prioritário para 
ser chamado a desempenhar esse papel. 

2 - Reestruturação do sistema de cooperativas, para 
atendimento de diferentes classes sociais 

O cooperativismo no setor imobHiárjo foi progressiva
mente abandonado devido a sua ineficiêi?-cia, gerada pela 
falt<J. de estrutura <~.dequada. 

Algumas experiênCias bem sucedidas levadas a efeito 
por grupos de pessoas físicaS integranres da mesma clas
se social (funcionãrio-~públicos, militares e de e_conomia 
mista), foram, infeHzmente, insuficientes para fixar a -
prática do modelo cooperativista como solução para a 
moradia própria. 

A retomada dQsislema d_t;;_cQgperativaS deve iniciar-se 
pela identificação e atendimento de dois aspectos bási
cos: 

a) grupos de pessoas identifi~~-d~S Pelo -mesmo nível 
de renda a fim de ~vitar desníveis orçamentários que 
comprometam o cumprimento d.\!,s o_brigações indivi
duais assumidas em nome co!etivo; 

b) desenvolvimento de formas de gerência e de con
trole mais efiCientes, se possível, conduzidas por empre
sas ou por profissionais do mercado. 

3 --Incentivos a empreendimentos de médio e simples 
padrão 

Torna-se necessãrio recordar que a atual estrutura do 
mercado habitaCional é t:::onstituída por_dois setor_es dis
tintos: o primeiro, de ação direta dR BNH ªj:u_ando._na 
faixa de baixa renda e financiando a construção de habi
tações de qualidades média e popular; o segundo, de 
ação direta da iniciativa privada propondo-se atuar nas 
faixas de média e alta renda, recebendo incentivos dQ 
BNH. 

No segmento de habitações populares,.o BNH vem 
praticamente atuando solitâ_rio jã qú.e este tipo de inves~ 
timento pouco sensibiliza a iniciativa privada- que--dele 
somente participa como realizildora dos planos do BNH. 

Já o segmento de mercado voltado para as classes de 
renda elevada é domin_ado pela iniciativa privada, com 
permanente tendência especulativa. 

Como se observa cOexistem-dois mercados com carac
terísticaS bem definidas e, por isso fuesmo, com níveis de 
financiamentos berri distanciados. 
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O défiCit crõnico de moradia no País é assustadora
menl~: crescente, explicado por fatos sócio-econômicOs 
sabidamente identificados. Assim, não resta a menor dú
vida que a maciça concentração de recursos na moradia 
popular uinda é o caminho mais fealista ·pa-ra tintar sa
nar_ as conseqaências sociais do problema e incentiv-ar o 
cresCimento do mercado imobiliário, Sob pena de seco
locur em risco a própria paz social. 

O caminho em direção a u-ma futurã solução do 
problema só poderá ser percorrido se houver expressa 
decisão política do governo para tal. Acreditamos, entre
tanto, que algumas medidas poderiam ser adotadas de 
forma imediata: 

a) utilização integral dos recursos do sistema na 
construção de unidades habitacionais, basicamente nas 
faixas média e populares, a fim -de enfrentar o d~ficit crô: 
nico de mo~adias e assegurar o nível de emprego na cons
trução civil; 

b) liberação do nível de financiamento em UPCs, 
com o_!)j_etiv:o de facilitar o ingresso de capital adic_ional 

· das c!ilSSes sociais niais favor-ecidas que sefia utili:1;ado 
para subsidiar as construções destinadas a populações de 
buixa renda; _ 

c) ampliaçãO nOS -prazõs d'e amortização dos finan
ciamentos considerados populares, visando aliviar o im-
pactO da correção -d_~ prestação no orçamento doméstico 
e evitar o crescimento do atual n{vel de inadimpl~ncia. 

4-Revisão nos critérios de avaliação da renda familiar 
para tomada de financiamentos 

Com o quadro inflacionário crônico, o nível de pou--
pança das classes pobre e média é insuficiente para en

-frentar a elevação dos preços nominais dos imóveis, de
correntes dos elevados custos dos materiais de cons
truç~o. da mão-de-obra, dos terrenos e da própria espe
culação gerada no setor. 

A elevaÇão dos __ tetos de financiamen_tos em_ UPCs, 
obrígatoriamente acompanhada da exigência de maiOres 
níveis de renda familiar, continuará a dificultar as possi
bilidades rea.is de aquisição do imôvel. 

É imprescindível que esta revisão de critérios não afas
te do sistema aquele que pretende se transformar em mu
tu.árjo:-

Acreditamos que mais importante que estabelecer pre
cisamente quais são os níveis ideais de renda familiar seja 
precisar assegurar um percentual justo de partiC-ipaçãõ 
da prestação no comprometimento da renda. 

5 - Fixação do valor máximo das prestações em re-
lação à renda familiar 

O objetivo básico é assegurar as condições necessãrias 
para que o mutuário, ao decidir tomar o financiamento 
de sua riloradia, veja assegurado um percentUal que seja 
a expressão máxima do comprometimento de sua renda. 

Historicamente, o SFH vem aceitando como adequa
dos os seguintes percentuais de participação da pres
tação na renda familiar: 

até 3 salários mín-imoS - 20% 
3 a 7 salários mínimos - 25% 

7 a 15 salários mínimos - 30% 
acima de l5 salãiioS míilimos - 35% 

O prÜblema-·encontra-se idetÚificado--no dêsalinha
mento entre os índices de correção monetária (ORTN
UPC) e de correção salarial (INPC), uma vez que o pri
meiro corrige o valor da prestação do mutuário e o se- ~ 

-gUr;.do corrige o valor do seu salário. A apiíc3Ça:o :de dife
rentes percentuais gera um "gáp" acentuado na- relação 
inicial do compromisso assumido pelo mutuário, com
prometendo sua capacidade de pagamento pela utili
zação de fatia maior de seu orçamenlo na liquidação da 
sua p.restação. 

O BNH, através do Decreto _nl' 88.371, de 7 de junho 
de 1983, procurou formular elenco de medidas, de so
lução conjuntural, admitindo em seu prôpiio teXtO que 
esse conjuritO de providênCias não- elimina as difíc~ulda
des estruturai~, caso persista a defasagem entre o_s per~ 
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centuais dos reajustes salariais e os fixados para a cor
reçào morletári.a da ORTN e, via direta, da UPC. 

Entendemos que esta seja a principal missão atribuída 
ao grupo intermínistl!rial criado pelo art. 9~' do decreto 
em referêncía. Sugerimos que o desenvolvimento do seu 
trabalho possa ser oficialmente acompanhado pelas enti
dades de classe do setor imobiliário, com o fito de rece
berem sugestões adicionais. 

A solução da Tnaté_ria terá que buscar me_ioS de reajus
tes pura as-difereiwas verificadas, de forma a assegurar o 
funcionamento do sistema e evitar que a inadimplência 
se transforme numa via sem retorno, comprometendo o 
fluxo de recursos destinados a novos financiatl)entos da 
casa prôpria. 

6 - M anutençào de linhas de financiamento para imó
veis usados c crédito dirigido para imóveis novos. 

.O prl?blema central (fili:'inciamento de imóveis usados) 
vem recebendo soluções parciais ao longo dos anos, pela 
inexistência de uma política bem definida que impeça 
momentos de estímulos e desestimulas a este tipo de 
mercado. 

O caminho em direção a uma solução definitiva pode
ri:.; ser encontrado pela destinação fixa de determináda _ 
fatia- de recursos à disposição do SFH a ser utilizada no 

- financíamento específico de imó_veis usados. Estar-se-ia 
assim evitando o afunilamento dos recursos disponiveis -
so!l_1_ente para as opções tradicionais do mercado e ao 
mesmo tempo, fOrmando um elo inicial, e hoje quase im
prescindível, pura o alcance do imóvel novo em outra 
oportunidade de compra. 

Em uma conjuntura caract~rizada pelo receio progres
sivo de endividamento a longo prazo, a utilização do 
imóvel usado como parte do pagamento do imóvel novo 

-deve ser permanentemente incentivada. Com isso, 
aumenta-se a velocidade de utilização dos créditos para 
imóveis novos e rompe-se um clrculo vicioso, gerado 
pela utilização dirigida de recursos para uma só ôfica de 
mercado. 

7- Redução das taxas de juros praticados no SFH 
Para uma visão objetiva da matéria, acreditamos que 

será mais eficiente desdoOrá-la em dois enfoques distin
tos: 

a) o papel do juro do SFH como fato r de oneração 
dos custos de financiamento; 

b) o modo de aplicação, no qual se analisa a forma 
como são pagos os juros cobrados no fman~iamento. 

No tocante ao primeiro aspecto convém recordar _que 
a taxa de juros atualmente praticada no SFH varia de 
02% a 10% a.a., d_ç acordo com o valor do fin.anciainen
to, ton:lãdo pelo mutuário. Do OUtro lado, se pagam "ju
ros de 06% a.a., aos depositantes em caderneta de pou
pança. 

A partir de 651 UPCs financiadas, são cobrados juros 
de 06% a.a., ou sejam iguais aos pagos pela caderneta, 
embora este número de UPCs só adquira teoricamente 
28 m' de área construída. Assim, torna-se fácil concluir 
qu_e a gi"ãnde maioria dos contratos de financiamentos é 
acrescida de juros superiores à taxa de 06 a.a., permitin~ 
do aos agentes imobiliários obterem ganhos reais de até 
04% a.a., sobre o montante financiado. 

Acrescente-Se a isso, o fato de que em um financia~ 
menta de 1.000 UPCs - cuja taxa anual é de 8,9% a.a. 
-a re_duçãO"de 01% causaria uma redução média nas 
prestações de 07% no sistema PESfSAC, 8,9% no Siste
ma PESfTP e 7~9% nO Sistema PES[SAM. 

COmo se observa, a redução das taxas de juros orá 
proposta, teria o mérito de estreitar a distância entre os 
juros míníinos e máximos p(aticados nos financiamen
tos, com benefícios diretos para o mutuârio e para o pró~ 
prio mercado. 

Com relação ao segundo aspecto, os agentes do SFH 
adotam a sistemática de somar os juros calculados para 
o financiamento ao valor financiado, assim obtendo-se o 
saldo devedor a ser pago pelo mutuário, num determina
do momento. Dessa forma, tanto o capital aplicado 
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como suu remuneração üuros) recebem os efeitos da cor-
reçào monetária. · 

Este proce_dlmento encarece consideravelmente os en
cargos do mutuário. A título de exemplo, num financia
mento de 1.000 UPCs os juros podem representar de 63% 
a 80% dos encargos mensais. 

Assim sendo, quando da quitação antecipada de parte 
ou do total do financiamento, deve ser oferecido odes
conto dos juros que, ria realidade, é a remuneração do 
capiwl que seria líquidado- no futuro mas que, no caso, 
está sendo reembolsado antecipadamente. 

8- Eliminação do Imposto sobre Operações Finan~ 
ceiras (IOF) na concessão do financiamento p-ara aqUI
sição da casa própria 

No setor habitacionul, a valídade do imposto erajusti~ 
ficâvel quando imperava a correção monetâria pté~ 
fixada e os salários eram reajustados em níveis stiperio~ 
res a ela. 

A situação se inverteu- e, agora mais do que nunca, a 
correção monetária plena, mesmo expurgada, acrescida 
da taxa de juros representa peso insuportável na renda 
famlliar do mutuário. o encar8o se tran-sformou liquida~ 
mente em sacrifício. 

A eliminação do IOF, além de diminuíra-carga tribU# 
târia nas operações imobiliárias, viria ao encontro das 
necessidades de se proporcionarem, ao mutuário, estí
mulos indiretos, via ordem fiscal. 

9- Isenção do Imposto Sobre a Renda nas Transações 
Imobíliárfas 

Os impostos cobrados sobre as transUções imobiliárias 
são o imposto de transmissão e o imposto Sobre a renda. 

Dada a impossibilidade de fiscalização que identifique 
os verdadeiros valores nas vendas de i!!lóveis, a legis
lação atual impede que sejam transferidos recursos adi
cionais para o doverno e não cria condi(;ões para reati
vação do mercado imobiliário. 

Do Decreto-lei n9 1.950 de 14 de junho de 1982 -que 
disciplina as modalidades -de· fsênções de Pagamento de 
imposto de renda em transações imobiliárias, as con
dições são extremamente desfavoráveis pois obrigam a 
pessoa física u aplicar no mercado acionãrio (art. 19, item 
III) ou em outro imóvel residencial no prazo máximo de 
um ano após a data da venda (art. 12), todo o seu produ~ 
to. 

Estas duas premissas Induzem o registro de escrituras 
com valor de venda abaixo do efetivo, causando sone
gação na arrecadação do imposto de transmissão. 

Outro aspecto importante da questão está no fato de 
que o vendedor tende a repassar os custos do imposto no 
preço do imóvel, dificultando o acesso ao- mercado das 
classes de menor renda, através do encarecimento desne
cessário do preço. Portanto, infere-se que a atuallc!gis
Iação não atende- corretUmCi1te ao merca-do imobiliário e 
ao SFH. 

Considerando-se o provável êxodo de recursos das ca
dernetas de poupança em direção a outras formas de in~ 
vestimenta, provocado pelo expurgo da correção mofle
táriãj~i' pr-iltiCãda iú;·m-êS -de'jt.iilhO-(fC -i98I;-tOr_õ_ãr~se-u~: 
gente a aplicação de medidas que possam corrigir o 
Decreto-lei n9 1.950 e amenizar o-impacto sobre o SFH. 

t dentro deste contexto que se apresentam as suges
tões de: 

a) dar isenção do imposto de renda sobre ganhos au
feridos em operações imobiliárí3s, para-as pessoas fisicas 
que aplicam o valor _da venda em títulos d_o SFH; 

b) permitir que o valor do imposto de renda a ser pa
go, seja, na verdade, recolhido à caderneta de poupança, 
em nome do contribuinte e em conta-corrente devida:
mente bloqueada por determinado período de tempo, ao 
invés de ser apenas encaminhado a setor estranho ao fato 
gerador (mercado acionário). 

A medida evitaria a fuga de recursos do SFH para o 
mercado de capitais, amenizaria os impactos das recen
tes medidas governamentais sobre as cadernetas de pau-
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pança e. eieyana a arrecaqaçã_o do imposto de transmis~ 
são. já que as operações imobiiiárias atenderiam a. ser 
ria]~zad?-s a preços reais. 

10- A redução das taxas na aquisição de Imóveis novos 
ou usados 

Por oçasião da transferência de um imóvel são cobra
dillLOS seguintes custos e taxas: 
- a)"taxa de transferência- 0,2% do sa]do devedor (pa

ga pelo ~endedor); 
b) tuxa de seguro- 1,] I% do saldo devedor (paga 

pelo comprador); 
c) abertura de conta-corrente no agente - 1 VPC 

(j)~1ga pelo coÕlpi-ador); -
d) contrato - cerca de mais ou menos Cr$ 1.000,00 

(Pago pelo comprador; 
e) FCVS - 0~2 a 0~5% do saldo devedor (pago pelo 

comprador); 
I') imposto de transmissão - 0,5% do va]or efetiva

mente financiado e 0,2% do valor restante; 
g) custos de documentação- pagos pelo comprador. 
Já para o financiUn1ento de um imóvel são cobrados os 

seguintes impostos e taxas: 
a) !axa de inscrição e expediente (TIE)- 0,3% do va

--iOr do financiamento, Hmitado a 15 UPCs; 
b) taxa mensal de cobrança e administração (TA C)-

02- UPCs pilra fina"f1ciamentos até 1.350 UPCs e 0,26 
UPCs para financiamen-tos acima de 1.350 UPCs. 

Embora seja -uma obrigação do vendedor, a taxa de 
transferência é repassada ao comprador do imóvel. As
sim num financiamento de 2.000 UPCS cujo valor total 
da operação atinge 3.000 VPCs, o novo mutuário deve 
arcar com a responsabilidade média de Cr$ 600.000,00, 

- para transferir o imóvel para seu nome. Somem-se a isso 
as demais taxas pagas pelo comprador e verifica-se que o 
custo total de transferência equivale a 6,2% do valor do 
financiamento. -

Urge que se redt!zam estes custos ou que se incorpore 
aõ vaiar do financiamento aquil_o considerado justo a 
fim de diminuírem os encargos do comprador e facilitar
se a execução -da operação. 

Entre os custos que-podem ser imediatamente reduzi- -
dos encontra~se a taxa de transferência (0,2% sobre o sal~ 
do devedor) que, na verdade, é uma comissão injustifica
du uma vez que não sé identifica o fato gerador, à luz de 
sua: pfáfkã. 

li - UtiJiza~ào do FGTS no pagamento total ou par
cial da poupança 

Levando;i;e em consideração o vital papei que o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desempe
nha, de um lado, .como alimentador de recursos do Siste
ma Financeiro de Habitação (SFH) e de outro, como de
positáriO social dos recursos de propriedade reconhecida 
do assalariado, é de se supor que eie deva ser utilizado de 
forma mais ampla pelo seu beneficiaria direto, no caso 
de aquisição da moradia pof.tular. 

A participação crescente da poupança na composição 
do custo do imóvel, provocada basicament~ pela defasa
gem entre os valores reconhecidos para VO.idade Padrã-Õ 
de Capital (UPC) e os verificados para o custo básico da 
co-nstrução, tende a prejudicar as possibilidades iniciais 
do assalariado para aquisição do imóvel, com refleXo di-

--reta no seu processo de decisão. 
Assim, verifica-se que seria de expressivo interesse 

para a realimentação do sistema a utHização dos recur
sos do FGTS no abatimento do custo total da aquisição 
do imóvel (poupança mais financiamento) e não Somente 
na parte financiada. __ _ 
- Esta 'medida pOderia ser implementada de duas for
mas: 

a) liberação dos recursos do FGTS para pagamento 
earcial '?u total do valor exigido çomo,poupança, por 
ocasião da aquisição; 
b) liberação de recursos do FGTS para pagamento 

dos valores da poupança e do financiamento na mesma 
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proporção de suas respectivas participações no preço iní
ciai do imóvel. Se este, por exempio, foí concebido para 
ser negociado com 30% de poupança e 70% de financia
mento direto, o valor do FGTS do mutuário seria libera~ 
do para aqueles fins, nas_ mesmas proporções do com
promisso assumido. 

Além de ser lógica e socialmente mais justa, a adoção 
desta iniciativa implicaria, de forma imediata, o reaque
cimento da demanda de mercado pela reaproximação 
dos compradores que se encontram inibidos pelo elevado 
valor da poupança no custo do imó~el. 

12- Ado(;ãO- dO Sistema de Tabela Price em todas as 
linha:,. de financiamentQ residencial 

O ponto básico da questão reside em atenuar o inlpac
to no valor da prestação sobre a renda familiar do mu
tuário, agravado, nos últimOs meses, pelo distanciamento 
contínuo entre os í.ridices de correçào monetária e sala
rial. 

O (jue se aeseja é proPiciar ao mutuário do SFH con
dições de manter sua casa própria, através de pagamen
tos suportáveis pefo seu orçamentos domêstico, sem pro
vocar desequilíbrios estruturais na execução do orça~ 
menta do SFH. 

Atualmente a utilização do cãlculo de amortização 
pelo Sistema Tabela Price esiá limitado a financiamento 
até 2.700 UPCs, patamar que atinge somente às classes 
de média para baixa renda. 

A conversão do plano de pagamento-SACou SAM 
- em Tabela Price, no momento, parece ser mais vanta~ 
josa, -pois possibilita de imediato, reduzir o valor da pres
tação dependendo do prazo e da taxa de juros previstos 
no contrato - recolocando-a no percentual inicial de 
comprometimento de sua renda famiiiar. Assim, o teta 
de 2.700 UPCs para financiamento pelo Sistema de Ta
bela Price deverá ser elevado naturalmente. 

Devido as suas características de crescimento constan~ 
te, o Sistema Tabela Price deve ser estendido para utili
zação pelas faixas de renda mais elevada onde existe me
nor comprometimento da prestação em relação à renda. 

A médio prazo, este crescimento em nível superior à
quele verificado no-s planos SAC e SAM, poderia ser 
compensado no valor da prestação pela utilização dos 
reCursos acumUlados no FGTS, em nome do mutUário. 

Como no presente, é indefirente ao agente imobiliárío 
o sistema de amortização preferido pelo mutuário 
(SAC/SAM/STP), entendemos que caiba ao primeiro a 
responsabilidade de assessorar o segundo, indicando as 
características das alternativas existentes. 

13 - Regionalização dos limites de financiamento 

Para: um_ País com sensíveis desigualdades de distri
buição de renda e com os mais diversos destinos dados 
aos orçamentos familiares, certamente seria muito ade
quadO um estUdo criterioso para regionalização dos te
tos de financiamento. 

Naturalmente, esforço deste tipo envolveria análise 
profurida, a nível regional, de formação brUta de capital, 
·aiStribuição âe renda, uso do orçamento familiar, hábi
tos tradicionais de consumo, taxas de poupança e de in
veStim-ento, indíces de construção civil, nível populacio
nal, entre os aspectos mais importantes. 

Seu objetivo básico seria compatibilizar os tetos de fi
nanciamento à capacidade de pagamento da massa po
pU.lilcional, segundo as suas características de renda e os 
custos regionais de_ construção. 

Num estágio rri.ais avançado, ele poderia pretender a 
regionalização dos níveis de comprometimento da renda, 
segundo a estrutura do fNPC Regional. 

O desconhecimento desses fatos inibe a médio prazo a 
ação do investidor e, a curto prazo, a definição do mu
tuário com to~as as conseqüências recaindo sobre os re~ 
soltados da economia regional. 
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14- Estabelecimento de esquema de financiamentos 
para a indüstria de material de construção com criação de 
uma linha "popular" de seus produtos 

.t sabido que a indústria de material de construção 
convive com baixo -índice de ociosidade inter~setorial, 
possui demanda continua que força sistematicãmente à 
elevação dos níveis de preços. Estes, por sua vez, são sus~ 
tentados e mesmo ampliados pelo acentuado grau de iri~-
termediãrios no processo de comercialização. 

A utilização de um esquema de financiamento especí
fico possibilitaria conter ou diminuir a tendência altrsta 
através do estímulo à produção. 

Este fluxo de crêdito seria .dirigido para criação_~ fi
nanciamento de uma linha (Popular" de materiaiS qe 
construção, destinada..._a atender e b~ua_tear somente o 
custo da casa popular. 

Esta linha seria com;tituída de produtos definidos, go
zando de isenção de imposto federais e estaduais (IPI e 
I CM), a serem utilizados obrigatoriamente em moradias 
populares. A isenção da carga fiscal reduziria o custo de 
forma consideráVel. 

15- Elevação da atual aliquota aplicável sobre o saldo 
médio anual das cadernetas de poupança, para efeito de 
dedução do imposto de renda - independentemente, ou
trossim, de qualquer limite. 

Com as recentes alterações introduzidas nas diretrizes 
da política económica, a expectativa do mercado_é de 
substanciais saques nos depósitos em cadernetas, em 
função do expurgo praticado sobre o índice da correção 
monetãria. 

As retiradas são in~itáveis na medida eco que o índice 
da correção for fixa_do __ a.ba.ixo do índice efetivo de in
flação. 

Por outro lado, este mesmo fato vem influenciando de 
forma inversa o comportamento no mercado de papéis 
como.CDBs e LCs, mantendo elevadas suas taxas d~_re;
muneração e, com isso, garantindo rentabilidade líquida 
bastante superior. 

Como os bancos.Ilão possuem mais limite de expansão 
de seus créx:litos, o processo de transferência de recursos 
das cadernetas para outros títulos de crédito de renda de
verá se acentuar·. 

Além disso, os grandes investidores em cadernetas de 
poupança (0,5% do número de poupadores detém 20% 
do saldo global dos depósitOs) provocam sensíveis osci
lações no tluxo de recursos, na medida em que _decí.d_e.m 
por opções de_ investimentos mais atrativas. 

Julgamos que a recente medída de isentar do imposto 
sobre a renda, os rendimentos auferidos sob a forma de 
juros dos depósitos inferiores a 3.500 UPCs sejam insufi
cientes para reter no sistema os grandes investidores. 

Proporíamos, assim, a elevação da atual alíquota 
(4%), aplicável sobre-º s_a,ldo médio das cadernetas dç __ 
Poupança, independentemente de qualquer limite, para 
efeitos de dedução do l.RA, a fim de_ que se complete, 
com vantagens, o quadro de medidas de barragem à fuga 
de recursos do mais i.rriportante e s-ólido sistema de _cap
tação do pafs. 

Torna-se necessário- ressaltar que, uma vez deslocada 
do sistema, esta massa de capital dificilmente retornaria, 
a curto prazo, podendo gerar certo grau de inviabilidade 
ao setor. 

16- Incentivo à liquida~;ào antecipada dos débitos dos 
mutuários para com o sistema, através da apuração do sal
do de,·edor real com exclusão dos juros, cor.reção mone
tária e despesas calculadas para o período. 

Em qualquer momento da vida da dívida, os cálculos 
para liquidação do débito do mutuário para com o siste
ma incluem a parcela do saldo do financiamento, acres
cida dos juros, correção monetária e outros encargos 
previstos para o período. 

Embora possa ser justifcado por certas razões estrutu
rais, este procedime.n.tQ_é discutível na medida em que 
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desencoraja qualquer desejo do mutuário para quitação 
antecipada do seu saldo devedor. 

No cálculo do saldo devedor pa_ra pagamento anteci
pado, deveriain ser extraídos: 

a) os juros incidentes sobre o débito a pag"ar; 
b) a contribuição recolhida pelo mutuário- par-a o 

FCVS e por ele não Úti!Ízada; 
c) demais encargos que figuram na composição da 

_prestação, calculados para ao período. 
Ent'endemos que a sugestão seja de d_ireito na medida 

em que se precisa tornar mais justo o cálculo do saldo 
para pagamento antecipado da dívida e oferecer ao mu
tuário um estímulo real à liquidação. 
- LenlbramOs ainda que, na prática, eventuais perdás de 
re__ç~ita nominal que poderia ser aventadas, seriãm am
plamente suplantadas pelo ingressO no sistema dos re
cursos utilizados pelo mutuário para liquidar sua divida. 
Com isso, estaria o BNH recebendo injeç~o de recursos 
não previstos, a curto prazo, com evidentes be.neficios 
p"ára o f1uxo do sistema. - -

17 - Aplicação de determinado percentual de reserva 
dos fundos de pensão na aquisição de cédulas hipotecárias 
e letras imobiliárias. 

Entendemos que seria uma forma bastante viáyel para 
obtenção de recursos adicionais para o SFH, entretanto, 
o su.c_esso de tal medida está diretamente vinculado ao 

_ fato de se evitar que t~is r~ursds fossem repass:3.dos ao 
mercado financeiro em geral, e ao BN H em particular. 
_ O me..canismo de distribuição deveda ser orientado 
para aplicação di reta nos agentes autônomios, de forma 
desconcentrada, a fim de permitir a diluição dos recursos 
no sistema. Pode-se~ia propor um percentual inicial obri-
gatório _de _10% (dez por cento). - -

18- Permitir a apÍica~;ão em Cadúneta de P-oupança, 
de recurso~ __ pro_venientes de pessoas jurídicas. 

Segundo o BNH, as aplicações de recursos de pessoas 
jurídicas em cadernetas de poupança são autorizadas so
mente para entidades reconheçidas de fins nãQ lucrativOs 
- associações beneficentes em gerai- ou para ó exercí
cio de depósito em juízo, tais como cobertura de pendên
cias financeiras, garaiúias, cauções, etc. -

Sem dúvida, a permissão institucioilal para que pes
soas jutídicas pudessem manter depósitos em cadernetas 
de poupança carrearia consideráveis recursos para o 
SFH, espontaneamente_ transferidos de outros setores da 
economia. 

Poderia ser fixado um determinado teta de aplicação a 
fim de se evitar que grandes depositantes exercem prçs
sões. financeiras sobre as entidades de poupança e, com 
i_sso, alterrassem subitamente o volume de recursos.alo
cados para execução de programas habitacionais contra

-tados, 

19- Restabelecer e regulamentar a emissão de Letras 
Imobiliárias. 

As Letras lmobiliári~S, emitidas pelos agentes do" 
BNH, caíram em desuso por falta de atratividade comer
cial, já que sua remuneração era fixada em UPCs, pagan
do somente correçào monetária. 
-o restabelecimento do usõ de qualquer título de crédi-

--to d~ setor (Letra Imobiliária ou Cédula Hipotecária)" 
pressupõe a necessidade de ser restaurada__a suq. capaci
dade de competição no mercado de captação. Atendida a 
premissa, este tipo de título poderia ser usado até como 
lastro de operação bancária. 

20 - Prazo de carência a ser concedido pelo BNH aos 
nlutuários desempregados que se encontram com suas pres
tações em atraso. 

O SFH opera com juros de 3% a.m., a título de multa, 
e com _carência de 90 dias para pagamento das pre~tações 
em atraso. 
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Em termos práticos, o aumento do período de tolerân
da nâó sigflifica diminu_ir o número de insolvência e sim 
aumentar. o _Valor do débito do mutuário inadimplente 
pela adição de juros de mora. 

Em tempos de crise os termos práticos são outros, e o 
desemprego passa a ser um desejo que só existe na mente 
do~ ineptos e dos irresponsáveis. Quem se esforça para 
obte~ a Casa própria- deseja, antes de tudo, segurança e 
posse, que são conquistadas através do cumprimento fiel 
das obrigações assumidas. O atraso no pagamento das 
prestações coloca em risco esses aspectos fundamentais. 

O BNH sabe que a solução efetivã não é obtida despe
jando aqueles que se encontram inadimplentes com o sis~ 
tema. Ele precisa conceder prazos de carência ao mu
tuário reconhecidamente desempregadO para ·que este 
possa regularizar suas obrigações junto à in-stituição-[!:. 
nan_ceíra. Esta verificação poderia ser executada através 
do exame da carteira de trabalho do mutuário. O perío
do de tempo seria fixado levando em consideração a ne· 
cessidade do mutuário dispor dele !ogo-ãpós a· reempre
go para reiniciar O pagamento de seus débi_tos (60 ou 90 
dias). 

O perfeito controle da sugestão é tarefa reconhecida 
difícil mas o níyel de desemprego é· preocupante e o 
problema de inadimplência só tende a aumentar se per
sistir o atual quadro inflacionârio. As opções pelos siste
niã.s de leasing e de refinanciainento seriam soluções so
mente a médio prazo sem resultados definitivos. 

21- Instituição do Certificado de Crédito Hipotecârio 
(CCH) e sua utilização como reserva técnica pelas entida
des de previdência privada e companhias de seguros 

O Certificado de Crédito Hipotecário (CCH) teria 
como objetivo básico canalizar recursos adicionais para 
o SFH e, assim como os demais títulos de crédito emiti~ 
dos pelo setor habitacional (letras imobiliárias e cédulaS 
hipotecárías),- ofereceria juros e corfcçào monetária 
como formq_ de. remuneração. 

i:: evidente que a simples criação do papel sem um me
canismo inicial de sustentação de mercado o inviabiliza
ria de in(cio, uma-vez que seu nível de rentabilidade não 
seria competitivo em relação aos demais tiPOs -de investi
mento (CDBs, LCs, open markct, ouro, etc). 

Assim, seu processo de aceitação deveria ocorrer atra: 
vés d<~ sua inclusão sob a forJl!a de reserva técnica nas 
carteirã·s inaritídas pelas entidades de previdência, -priva· 
da (fundos de pensão) e companhias de seguros. O per
centual mínimo Qe <~plicação seria determinado em 
função da pre.<>Cnça obrigatória dos demais títulos de cré
ditos, prevfsta em legislação. 

E:; te aparte adicional de recursos para o SFH viria mi
norar ocasionais rugas de capitais do sistema de caderne· 
tas de poupança, sempre que esta se torne pouco atrativa 
diante das opções de mercado, 

A existência desses dois mecanismos de captação des
tiriados ao mercado imobiliário não p<~recem conflitan
tes na -mecnaa ein qüe as cadernetas se prõpõem a captar 

~ reêürsos populares com 'saques livres enquanto que o 
CCB seria dirigido para captação de recursos mais ele· 
vados, com períodos de liquidação previamente estabele
cidos, dirigidos par<l formar parte das carteiras de apli~ 
cação das entidades referidas. 

22- Garantir, via Carta de Crédito, o repasse do em, 
-préstimo contraído, assim que o imóvel esth·er construído 

A tomada de recursos p~los empresários para finan~ 
ciamento da construção imobiliária, obedece a regras 
bem definidas P-elo BN H, cÕm base em cronograma 
fisico-fináilcelro aprovado para a obra. 

Não raras vezes os empresários conseguem adiantar os 
diversos estágios da construção completando-a antes das 
liberaÇões de reCursos previstos no contrato com o BN H. 
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Neste caso deveria ser assegurado ao construtor a pos
sibilidade de obter tais recursos no mercado financeiro, 
via emissão de carta de Cfédito, garantida pelo"-BNH, que 
seria liquidada contr<i a liberação final dos recursos. 

Esse tipo de garantia não acarretaria qualquer risco às 
operaQões do BNH e permitiria se dirigirem ao setór 
imobiliário recursos atualmente destinados a formas de 
especulações de resultados produtivos duvidosos~ 

Além disso, a garantia de financiamento ao térmiilo 
da construção põderia ser usada de forma a estimulá.r os 
construtores de reconhecido bom desempenho, 
regulando-se suas necessidades de recursos ao número de 
unidades habitacionais co"ncluídas no ano anterior. 

Dessa forma, o empresâi'iO co"nstfutOr teria preserva
do o seu nível de operações com restabelecimento do seu 
capifal de giro necessário a assegurar idêntico ritmo nos 
futuros compromissos de construção_. 

23- Corrccào e equalização do valor do beneficio fis
cal para desconto do Imposto sobre a Renda 

O Decreto-lei nl' 1.358, de 12-11-74, criou, a partír do 
exercfcio financeiro de 1975, o benefício fiscal parã aS 
pessoas físicas mutuárias do BNH como forffia de r'esSã.r
cimento de encargos na aquisiçãO da moradia. 

O crédito inicialmente fiXa'do era de tO% (dez por cen
to) do total das prestações pagas no exercício anteriOr. 
No ano seguinte, esta percentagem foi alterada para 
12%, sendo mantida até então pelos Decretos-leis qÜe 
trataram da matêria~ 

Embora sejam reconhecidas as dificuldades para sua 
alteração- pois sua (txação está atrelada-ao nivel de ju
ros praticados no sistema - acreditamos que esforços 
devam ser desenvolvidos na direção de tornar mais 
realístico o efeitivo valor do benefício fiscal. 

No atual quadro económico, caracterizado por pro
cesso inflacionário com cores crónicas, seria mais juSto 
que os valores relativas ao benefício fiscal fossem resti
tuídos em l!PCs-à época da devolução-, ou no mesmo 
percentual em que foi reajustada a prestação do mu
tuário, anual ou semestraL 

Também, em UPCs, dev:criam ser reajustados os limi
tes máximos e mínimos do crédito em forma de beneficio 
fiscal. 

24- Incremento ao programa de condominio liberando 
o percentual fixo para aquisição de terreno 

Criado pefa Resolução BNH n~' 132/82, o progrãlna 
de condomínio tem poi objetíVo promovei a execuÇão de 
empreendimentos imobiliãrios com fins habitaciorlais, -
por administração direta dos benefícios fiililiS, rriunídos 
em regime condominial, sem ã pãrticipãção de illê.Orpo~ 
radar imobiliário. - -

Basicamente, o programa de c.ondomfnio apresenta 
custos de execução inferiores aos· de compra direta do 
imóvel no mercado. ,Entretanto, sua divulgaçãO-é ainda 
superficial e acreditainos Que-· se possa-n:lpi-omovú algu
mas alterações nas suas normas de execução, visando-se 
conferir maior flexibilidade a sua implantação. 

Também digna de cOOSicleraçãO, a regulamentação 
prevê que o financiamento pai-a compra do terreno so
mente poderá realizar-se quando for asségurado, por ins
trumento legal, a transferênCiaãos condóminos da pro-· 
priedade e posse do terreno, livre e desembaraçado de 
quais ónus. 

Este requisito cria um-prOólema direto para os condó
minos, pois dificilmente o Veridli:dor do terreno entregarã 
a documentaçâo de transferência com preço ajustado, 
sem a certeza de rápido recebimento .de. seu pagamento. 
Este, poderá ser retido pela empresa financhldora, por 
problemas que não lhe dizem respeitO; callsai1-do desva
lorização de seu capital. Tal questão poderia ser contor
nada através da fixação do valor da venda do terreno em 
ORTNs. 
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Último Aponhlmento 

O progresso de noss<!~ cidadt!s _es.tá a eXlgir reforinu
la_ção nas exigências para o zoneamento urbailo, eis que 
não corresponde à realidade de cada uma, sobretudo no 

-·que· tange à infra-estrutura dos loteamentos. 
--oner<~.-se em demasia o custo da terra, e a conseqilêO~ 

cia é o obstáculo ao seu acesso pelas populações de renda 
mais baixa. 

As favelas não sui'gem pOr acaso. Até hoje o deSfavela
mento não tem sido feito através a urbanização, implan~ 
tação de serviços e fixação do favelado ao lote, mas pela 
desapropriação e pelo despejo. 

Urge financiamento para urbanização dos empreendi
mentos que poderia concretizar-se pelo Pleno Empre
sário, _com verba específica. Eliminar-se:-iam Os lotea
mentos ilegais ou clandestinos e beneficiar-se-iam os lo
tes pe~iféricos, dos centros urbanos e até.os do interior. 

A Política Habitacional Depende das 
Políticas de Preservação do SFH. 

O mercado imobiliário brasileirO, como já temos afir
mado,_ tc:rá de ser um conjunto de fatores de ordem re
gional e dirigido por quem entenda ou seja assessorado 
por pessoas famlliarizadas com o setor. 

Ao mesm9 tempo, o mercado imobiliário deve ser di
- tudo por um organismo único que englobe todos os seto

res nele interessados, por uma questão elementar de or
denamento_ lógico. 

Atualmente o mer.cado imobiliário brasileiro é servidO 
por diversos órgãos que são vinculados a Ministérios di
ferentes: 

a) BNH- Ministério_do Interior 
b) CNDU ~Ministério do Interior 
c) Caixa Econômica Federal - Ministério da Fa

zenda 

d) Sociedades de Crêdito Imobiliário- Banco Cen
tral 
-e) Terras e propriedades rurais- INCRA- Minis

tério de Assuntos Fundiários 
- ·n Indústria do Material de Construção - Minis
téiio ·aa Indústria- e do Comércio 

g) Caixas Econômicas Estaduais - Estados 

Essa divisão mostra que a própria organização gover
namental dilui o poder de comando de qualquer órgão, 
dirigido e comandado por cabeças diferentes e com po
deres diversos. 

Diante desse fato entendemos que o primeiro grande 
passo ousado, é verdade, todavia absolutamente neces~ 
sãriõ, é o aglutinamento de todos os órgãos citados, 
éoloCand(?-OS sob o mesmo _comando. É por essa razão 
que propómOs a criação de u~ Ministério da Habitação, 
a exemplo do que já _existe em diversos países. 

Além de congregar os órgãos já citados, o Ministério 
_criªria um Conselho especializado em cada área, que se
ria composto por pessoas altamente conhecedoras dos 

_ problemas do setor h~bitacionaL Aos técnicos do gover
no ipemis o tt:_abalho de coletar idéias e dar-lhes viabili
dade ao invés de aceitar-se deles os rumos que vêm sendo 
imprimidos no momento. 

Não será_necessário nos alongarmos nessa matéria. 
QuRlquer pessoa de mediana lucidez verá que só assim se
poderá dar unifor"inidade à política habitacional a ser 
cumprida rigorosamente para felicidade de todo o povo 
brasileiro, 

No momento atual o Banco Nacional da Habitação 
está às portas da insolvência, conforme afirmação de seu 
próprio Presidente. Não iremos discutir como e nem 
PO!que:~ instiÚtir;ã~? ~hegou à situaçãÕ que Se encontra. 
Interessa-nos propor medidas que salvem o Banco dessa 
condição. 
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Tolerância com os lnadimplentes 

Face à criSe eConômica e nacional nunca dantes expe
rirllentãdas, o reajUste estimado pãra o mês de julho des
te ano (130%) criou impacto grande nos quase 3,5 mi
lhões de mutuários do BNH, e também levou muita gen
te a evadír-se abandonando suas casas, a protestarem 
publicamente, e a propor ações na Justiça. Enfim, cau
sou um enorme pan_demônio na opinião pública brasilei
ra, com graves reflexos sobre a instituição de crédito ofi
cial- e no mercado imobiliário. 

O número estimado de inadimplentes- cerca de 720 
mil- é tão gi-ande que levou pânico à direção do BNH e 
aos associados da ABECIP- Associação Brasileira de 
Empresas de Crédito lmobíliário e Poupança, porque es
tão vendo Inínguar os montantes de depósitos de pou
pança em seus estabelecimentos. 

Acreditamos que, como medida de emergência, o go
verno poderia socorrer o BNH, assumindo a metade do 
valor do reajuste de 130%, de deixar correr a diferença a 
seu cargo, através do Fundo de Compensação da Va

_riaçào Salarial - FCVS. 

f P~cciso Divulgar mais o SFH 

O BNH deveria promover a compilação de diversos 
compêndios nos quais seriam reunidas todas as matérias 
tratadas no âmbito do SFH reconhecidas de interesse 
público. 

Tais documentos seriam fornecidos aos interessados 
como, Sindicatos, entidades de classe correlatas e pes
Soãs fisícas ou jurídicas, estas mediante assinatura men
sal paga, necessária a cobrír os custos gerais da elabo
ração. 

A sua classificação seria executada segundo a natureza 
dos assuntos, obedecendo os aspectos legais, administra
tivos, políticos e económicos, conforme exemplo que se 
segue: 

a-)- -legislação comp!et.a referente-ao SFH (Leis, De
cretos, Decretos-Leis, Portarias, etc); 

.b) Resoluções do BNH; 
c) document.ição- emitida pelãs entidades .ou asso

-dações .de classe ligadas ao SFH; 
d) acompanhamento dos índices que medem o com

portamento do setor. 

Urge fazer chegar ao SFH as Simplificações 
do Ministério da Desburocratização 

Por ocasião de um pedido de financiamento pelo Pla
no E_mpresário; é monlado um processo, pelo agente fi. 
nanceiro, constituído por: 

a) 19 (dezenove) dJ?cumentos referentes à empresa; 
b) 7 (sete) documentos correspondentes aos sócios 

da organização. 
Esta incrível massa de documentos solicitada para ini

ciar o processo de financiamento já se constitui em fãtor 
de inibição ao sistema, com gastos inóteis e sensíveis per
das de tempo. 

Pa.ra agilizar a aprovação dos financiamentos poderia 
ser adotada a utilização do Certificado de Regularidade 
Jurídica-Fiscal (CRJF), críado peJo Decreto n9 84.701, 
de 13-5-80. 

Seu objetivo básico seria compatibilizar os tetos de fi
nanciamepto à capacidade de pagamento da massa po
pulacional, segundo as suas características de renda e os 
custos regionais da construção. 

Este trabalho, sem dúvida, proporcionaria elementos 
deci_sivos para a formulação ideal dos limites- máximo 
e mínimo - de compro~etlmento do orçamento fami~ 
liar no pagamento da prestação da moradia própria, a 
ser obedecido ao longo do período do financiamento. 

NUm estágio mais _avanÇado ele poderia pretender a 
regionalização dos níveis de comprometimento da rerida 
segundo a estrutura do INPC Regional. 
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O desconhecimento desses fatos, inibe a médio prazo, 
a ação do investidor e, a curto prazo, a defiriicão do rnu~ 
tuário com todas as conseqüências recaindo sobre os re-
sultados da economia regional. _ __ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beni!) 
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_Srs. sena
dores: 

Depois que as enchentes no Sul do P;Ls ~ostraram a 
. capacidade de mobilização_,do povo brasileiro para as 

grandes causas nacionais, a opinião pública se mostrou 
mais sensível ao drama -nordestino provocado pela pro
longada estiagem. 

Foi reflexo deste sentim~ntQ popular, misto de cuipa e 
compaixão, o movimento ide_ali:r;ado pela Rede Globo 
para mostrar, com cores e luzes, a triste realidade de vi· 
das secas e amargas. 

Particípa fãffiOém do mesmo ideal a iniciativiffelfiC)ue -
nos foi, há algum tempo, noticiada por D. Mavy d'Achê 
Assumpção Harmon, Presidente da _Oir_etoria Nacional 
da Cruz Vermelha Brasileira. 

Relata·nos a ilustre Presi9ente_ que a Cruz Vermelha 
Brasileira, •ociedade Oe socorros autónoma e indepen· 
dente, voltou-se para o Nordeste, _numa campanha de 
âmbito riacional de ajuda aos flagelados pela seca e que 
se intitula: "Faça chover no Nordeste". Pela campanha 
pretende-se atrair àquela Região donativos em dinheiro, 
alimentos enlatados, leite em pó e roupas. 

Como membro da bancada nordestina, nesta Ca_sa, 
quero congratular-me com os idealizadore~ desú: m_O~i· __ 
menta, se não levar-lhes_ a gratidão daqueles, que visam a 
beneficiar e que nãõ- tefiam metas de fazê-lo. 

Entretanto, ao lado deste destaque e deste louvor, que
ro também referir-me, cqmo já_ é de praxe entre os políti
cos e os estudios:os·-da regi_ão, a9 fato de que por mais 
meritórios que_sejam o~ movimentos no se~ tido de mino
rar os problemas circunstanciais e .emergentes _de secas; 
mais ou ffienos prolongadas, o que deveria ter Como ob_
jetivo uma- verdadei~a política governamental para o 
Nordeste_ é__a vonta_d_e__ de a.tac~ar os problemas de ordem 
estrutural da região. 

Com o slogam utilizado modername_nte, no sentido ~e 
se fazer do Nordçste uma prioridade nacional, o que se 
pretende é ch_amar _a atenção das autoridades sobre a ca
pacidade de resposta da região semi-árida do Brasil a 
uma eventual potrtica de investimento planejado e de de-
senvolvimento e valorização -de suas potencialidades. 

Na verdade, o que atê hoje lá se fez deixou a desejar 
por não ter realmente visto os seus problemas, senão 
como algo conjuntural e episódico. 

Chegou-nos às mãos um doc~mento, ou melhor _a Car
ta ano I, n9 14, do Instituto Miguel Calmon de Estudos 
Sociais e EconômicOs, que; i'fUina dezena de páginas, 
contém reflexões, cifras e informações, que merCceriã.m: 
também a nossa consideração. 

Em título sugestivo, o .documento lança a pergunta: 
Política agrícola recente para o Nordeste: muitos progra
mas. E recursos? 

Em sua abordagem, refere-se o periódico ap seguirite 
fato, de algum modo comprovável: 

"Todas as grandes secas do Nordeste forneceram 
pretexto para reformular as concepções políticas di
rigidas ao Nordeste. A de 1958 desembocou na SU
DENE. A de 1970 configurou o seu esvaziamento e 
a mtenção de uma. radtcal transfor~ação do enfo
que empregado, buscando uma abordagem que 
aproveitasse uma perspectiva de complementarieáa
de de recursos naturais entre as regiões. A Transa;
mazónica possibilitaria à Amazôniã sem hOmens 

abrigar os nordestinõ"if sem-terrãs; essa era uma das 
expectativas do GOvernO~" 
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Entretanto, o estudo demonstra q1,1e esta política não 
-__s_.e._concretizou, vez que permanecem como traços básicos_ 
da política governamental para o Nordeste: uma série, 
_quase infinita, de programas geograficamente superpos
to,s e a total aus~ncia de avalia9ão das metas implemen
tadas ou em operação. O doCumento revela ainda que es
tas coisas se evidenciam, um ·pouco pela própria penúria 
tribUtária dos Estados, mas tãmbém se deve ao fato de 
que uma avaliação ou correção de rumos não são ta.refas 
lisonjeiras ou gratificantes. ' 

Entre oS muitos vícios destas impostações, estariam: o 
intenso processo de pecuarizaçào que criou e:.tecedeiltes 
de população rural, não colaborando para fixação ao 
homem no campo; a valorização de considerações de efi
ciência independentemente de critérios de equílíbri"o sO
cial; i Carênd-ã de um:;t firme polítiCa de cOlonização que 
pudesse sobrepor-se a certos efeítos socialmente perver-
SOS. 

Alega-se mesmo que, no que diz respeito à Bahía, ne-
nhum prcijeto de colonização teve verdadeirp. sucesso e 
tal afirmativa se comprova com os exemplos relativos 
aos programas PADASF e Vale Verde. 

Antes do II PND, fundamentalmente,_quatro progra
mas favoreciam a: agricultura nordestina e amazónica, a 
saber: 

I) o PIN , que visava o desenvolvimento complemen
tar entre as regiões; 

2) o PROV ALE, voltado para a ~acia do São fran_cis· 
co: . 

3) o PROTERRA, que se dirigia ao problema fun
diário; 
~ 4)a exte~são da legalização do_s_ incentivo~ fiscais ao 
campo. 

O- Instituto Miguel Calmon, neste periódico. demons
tra que, sob vários ângulos, todos esses programas fra
cassaram. 

E, certame11te, a filosofia dC pólos de desenvolvimento 
integrado, de inspiração israelense, não produziu resul
tados apreciáveis entre nós, nem através_do POLONOR
DESTE, nem dos outros: POLAMAZONIA, Projet9 
Sertanejo, POLOCENTRO etc. 

A filosofia dos anos setenta çoncedia L1:ú:ientivos fiscais 
à agropecuária e favoreceu o processo de pecuarização, 
ocasionando a especulação imobiliária em toda a Ama
zônia Legal. Quanto ao Nord~te, este processo_ de pe~ _ 
cuarizaçào ocorreu em mais de 60% de terras de classe II 
e III e, portanto, agricultáveis e adaptáveis -a usos mais 
nobres. 

Com oU PND houve a formulação de políticas regio
nais, visando a incorporação de novos rne~dº_s. 

Voltou-se este documento aos_parâmetros de cresci~ 
menta geral da economia, com exclusão do pequeno pro

-dutOr rural. 
- Além disso, "a sua estratégia de transfer_ência de re-
cursos entr~ os diversos fundos e programas parece esca
motear a real çiisponibilidade de recursos, freqüentemen
te proclamada nos documentos, ensejando aos menos 
avisados a poss-ibilidade de dupla contagem", enquanto 
devia, ao cOntrário, Sugerir cautela na estimativa das ci
fras. 

E a vivência de.sta política nem tem sido boa, nem es
tritamente legal. 

Afirma-se, por exemplo, que em certas regiões do 
Nordeste, através do PROTERRA, os agricultores se 
obrigam a implantar pastagens sem a garantia de conti
nuidade de exploração, em desacordo com o Estatuto da 
T~rra. - -

Que a política de preços mínimos obedece deliberada
mente a uin princípio de fixá-los abaixo de preçOs de 
mercado, para que_ sejam evitadas constantes inter

-venções e aquisições diretas pelo Governo_ 
Que a política de industrialização, via FINO R, não se 

traduzill-_.em elevação d_os recu~os líq_uidos a~ortados ao 
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Nordeste, mas, talvez;~ em su.a dimjnuiçãp e correspon
dente iransferência a outroS usos e regiões. 

Que o PROTERRA devendo se concentrar preferente
mente em áreas de_ pressão social pela terra, curiosamen
te teve sua realização mais expressiva no sertão_ do Cea
rá, onae não há inquietação social, sem contemplar, por 
exemplo, a Bahia. 

A índagação principal do editorial refere-se a "se o 
conjunto de programaS pós-seca de 70 cã.pitalizou o m,_eio 
rural nordestínO~ o"u baiano ou, até, se quiserem, se oca
pitalismo agrário a:í avançou subslancialmente". 

Dúvida quanto a possibilidade de uma resposta positi
va enconini-se -no fato e_vid€mte e constante de estatrsti
cas nacionais, que em termos médios a agricUltura gaú
cha apresentou uma produtividade quatro vezes superior 
à baiana (dados de 1970e 1975), enquanto que a produti
vidade por hectare é de aproximadamente 3,6 vezes supe
rior em relação à Bahia. No tocante à agricultura brasi
leira, de modo geral, pode se-dizer que esta apresentou 
uma produtividade da terra quase duas vezes maior que 
a baiana. -

Apesar disso o _INCRA cobrou, em t 975, um ITR mé
dio maior para a empresa rural que para o latifúndio 
(por unidade de área), no Brasil como no todo, Nordeste 
e Centro-Oeste. 

Enfim, a pesquisa revela o fato chocante que, no Nor
te,_ o lninifúodió. pago"u proporcionalmente mais que o 
latifúildío por díinensão; e no Nordeste !0% a mais que o 
latifúndio por exploração. 

Senhores Senadores, 
Não se pode mais adotar uma atitude emergencial

paternalista para com a nossa Região. 
Nãõ se pode subestimar os verdadeiros ·problemas 

nordestinos, nem _saná-los com remédios temporários, 
ou a manipulação da verdade dos números para que pro
duzam somas vultosas. 

A impaciência começa a nos atingir. Não aceitamos 
mais -promessas que nãõ -poderão ser cumpridas. 

Não desejamoS ouvir mais garantias de que a Região 
de Irecê será toda irrígada, enquanto, na- realidade, te
mos que juntar nosSas vozes para protestos contra a 
ameaça de Parar com a~ obras de Mirorós. 

F·a:zer o~No"idestepnoridã.de na-Cional é, para o Gover
no, sentar-se à mesa de discussões com a vontade firme e 
não _ambfgua de chegar a soluções de longo prazo que 
possam, sem artificias eleitoreiros, levar um grande pe
daço do BrasÍI a pÓder viver da terra que trabalha, ego
zar, como outros brasileiros, do bem-estar material que 
o atual eStãgio de: .nossa civilização oferece. 

Era_ o cjüe tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitQ bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não_ há mais 
oi-adore_s inscritOs: 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de ·amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 79, de 1981 (NI' 3.247/80, na Casa de Origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específicos dos cré_áitos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos_ 
fiscais, tendo 

PARECERES, sob n~'s 585 a 587, de 1983, das Comis-
sões; 

- de Constituiçio e Justiça, favorável; 
- --de Economia, favorável, com emenda Que apresenta 
de n>' 1-CE; e 

-:-- de Fi~anças, contrário, com voto vencido do Sena
dOr JÕsé FragelH e voto veiJcido, em separado, do Sena
dor Pedro Simon. 
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Votação, em turno _único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regiffien
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n<? 158, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senado"r Itamar Fran
co, que veda a instituiÇãO ou major'ação de tflbuto por 
decreto-lei e dá outr~:~s providências, tendo 

PARECER, sob nl' 688, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

3 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar di 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regiinen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n<? 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com jurisM 
dição em todo território nacional, tendo 

PARECER, sob o n"' 634, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José Ignácio. 
4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 105, de 1983 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seU-Parecer n"' -3.1, de 1983), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo {RN); a 
elevar em CrS 7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e se
tenta e oito mil, novecentos e quarenta e três cruzeiros e 
sessenta e três centavos) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECERES, sob n\ls 799 e 800, dd983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade: e 

- de Municípios, favorável. 

5 

Disr.::ussi'io, em turno único, do Projeto de Resolução 
nY 106, de 1983 {apresentado pela Comissão de Econo
mia r.::omo conclusão de seu Parecer n"' 801, de 1983), que 
auLoriw a Prefeitura MunCipal de Mauá (SP), a contra
tar operuçào de crédito no Yalõr de Crll )46.558.000,00 
(um bilhão. setecentos e quarenta e seis milhões, qui
nhentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), tendo 

PARECERES. sob n"'s 802 e 803, de 1983, das Comis_-

-de Constituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

O SR: PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a .ressdo às 16 hora.s e 50 minutos.; 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE FRAGELLI NA SESSÃO DE 23-9-83 E QÚE, 
ENTREQUE Ã REVISÃO DO OR/fDOR; SERiA 
PL'BL!C A DO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSf: FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Peço a palavra tão-somente para algumas conside
ra<,;Ões sobre ·a que a imprensa comentou a respeito da 
atuaçào dos Governadores de Estados nos seus primei
ros meses. 

De modo geral, foram os Governadores censurados 
pela ineficiência de sua a.dministração neste prime"iro-se. 
mestre de governo e de administração. 

Tenho cm mãos artigo de grande órgão paulista O Es· 
tado de S. Paulo, que faz uma apreciação sobre o assun
to. de maneira análoga às demais apreciações realizadas 
pela imprensa. Vimos até que a Folha de S. Paulo teve o 
cuidado de. em alguns Estados, fazer uma enquente en-
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tre a população. para saber como opinavam os nossos 
copcidadàos so~?re a atuação dos_ re_spectíyos Governa
dores, e o resultado não foi favorável. Mesmo aqueles 
que tiveram em 15 de novembro uma votação até copsa
grudora, agora a.pareceni. como a -decepcionar seus coes
taduanos. 

- --Mas,· Sr. Presidente e S_rs. SenadoresJ a_cho que cabem 
~g_!,lma aprecfações, para, de algum modo, avaliar esses 
governos e eS~as administrações. Pessoalm~nte, acho que 
o prazo de seis meses é muito curto para que se possa fa
zer uma avaliação sobre a capacidade de um Governa-

- dor de Estado na direção da coisa pública que está sob a 
Suã responsabilidade. 

O Sr. Fábio_Lueena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt: FRAGELLI - Um momentinho, só 
para terminar. Tive essa experiência. Em 1971, pegando 
o Governo do Estado de Mato Grosso, eu o encontrei 
em situação financeira verdadeiramente calalnitosa. O 
Estado encontrava-se alcançado em praticamt_!nte todos 
os seus setore se quando eu vinha aqui, à Capital daRe
pública, ao Governo Federal, aos seus vários Minis
térios, ao Banco Central, ao Banco do Brasil e até à 
USAI O, _que dava auxílio ao Es~ado, por exemplo, na 
construção de-rodOvias, eu só encontrava um ambiente 

-extremamente desfavorável ao Estado de Mato Grosso, 
não àquele governo que tinha terminado, mas ao próprio 
EstUdo como se o Estado fosse incapaz de assumir e de 
cumprir compromissos. 

Então, não era apenas a apreciação da obra de um go
verno, mas era um juízo que se formava sobre o Estado, 
não só com.o órgão inoperante, como ainda, pessoa de 
direito íncapaz de cumprir as obrigações assumidas. 

Concedo o aparte a V. Ex•, com todo o prazer, Sena
__ dor F.Jbio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, a revista ISto t 
deu nota zero para o Governador Gilberto Mestrinho, 
do Amazonas. Nobre Senador, isto ê um absurdo, uma 
injustiça clamorosa. O Governador Gílberto Mestrinho 
recebeu __aquele Estado em situação de penúria, de éala
midadc, é um Governador que mantém o funcionalismo 
em dia, que eliminou o intermediário no abastecimento 
de pescado. Em Ma.naus, a carne está sendo vendida a 
1.400 cruzeiros o quHo, enquanto em Brasília, ao que me 
parece, está acima de 2.500 cruzeiros. O Governador, em 
pouco tempo, em 6 meses, conseguiu transformar com
pletamente a estrutura administrativa do Estado. Ele eli
miflciu os chamados escalões infei-lores da adminis
tração: os subsecretários, os sub-sub, o sub do sub, e as
Sim por diante. Não abriu um inquérito, não meteu nin
guém na cadeia, não perseguiu ninguém. Como, então, 
nota zero para o Governador? Eu acho isso uma injus
tiça e quero protestar veementemente contra _esse julga
mento faccioso feito, naturalmente, por inimigos gratui
tos do Governador, que é um homem que os Srs. todos 
conhe{.!em, cjue governou o AmazOnas pela primeira vez 
rlo -período de 59 a 63 - eu era um estudante na época,-

- -era giriasiano. NãO pOsso concordar, não posso silenciar 
no momento em que V. Ex• levanta a questão Ctue eu iria 
abordar em outra oportunidade. Diante desse facciosis
mo deplorável, gostaria de transmitir ao Governador do 
meu Estado, toda a minha solidariedade diante dessa ini
-qiiidade que contra ele se cometeu. Desculpe-me por tê
lo interrompido. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Em Iu8ar de de~cufpâ-lo, 
agradeço a -y ."Ex • o adiminículo qu~ trouxe à Ipinha ar
-gumentaÇãO. Aliâs, eu acho que não conheço coino estão 
se des~nvolvendo as várias administrações estaduais, 
maS estou certo de que cada uma delas já fez alguma coi
sa, diante, sobretudo, das dificuldades enormes com que, 
se nào todo.S;quase todos os Governadores encontraram 
oS seus Estados, praticamente inadministráveis, algurrias 
vezes. 
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Mas, vamos ao comentário do O Estado de _S. Paulo, 
quando escreve: 

Lições de um malogro 

Salvo os arquitetos do caos, não alegra a quem 
.;:quer que seja a constatação (extraída de reportagem 
-que publicamos no último domingo) de que perma~ 

· necem Hinativós", há seis meses de sua posse, os 
GovernadOres eleitos no ano passado. Pode haver 
aquele que tenha conseguido desatar algumas obras 
que o recomendam, outro que traçe uma imagem de 
administrador austero, dois ou três que se distingam 
por seu instinto político, mas a grande maioria não 
consegue dar o recado, a fim de que se saiba a que 
veio. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando um Esta
do é encontrado pelo seu Governador não só em si
tuação financeira precáría, mas -desacreditado, qui:tndo o 
Estado não merece a confiança, seja dos órgãos federais, 
das instituições firiançeiras; é muito dificíl que o Gover
nador logo de início possa fazer alguma coisa. E se esse 
Governador é um homem de bom senso e com um míni
mo de inteligência, a primeira coisa que ele tem que fazer 
é justamente recuperar o crédito do Estado, porque se
não ele vai chapinhar na lama da desconfiança, os seus 4 
anos de governo. 

Acho que um órgão como O Estado de S. Paulo, que é 
um orgulho da imprensa nacional, e outros, deviam 
atentar para os aspectos essenciais de uma adminis
tração, sobretudo _este que se impõe a um Governador 
que inicia ã sua tarefa e_m um Estado, que é recuperar o · 
crédito do l'stado. 

Em segundo lugar, como agora acabou muito bem de 
nos informar o eminente Senador Fábio Lucena, é recu
perar a operacionalidade da máquina administrativa do 
Estado - isso ê da maior importância, Sr. Presidente. 

Se o Estado tem uma administração emperrada, se o 
Estado tem uina administração que pelo excesso de fun
cionários, como tem acontecido muitas vezes, trabalha 
de maneira deficiente, e até não só deficiente, mas eira
da, a primeira tarefa do Governador é justamente recu
perar o crédito e recuperai- a administração, organizar~ 
·~pôr a casa em ordem", como costumamos dizer, e essa 
não é uma tarefa de poucos meses. 

Aqueles que têm experiência das administrações esta
duais, sabem que levamos muito tempo, sobretudo ago
ra, Sr. Presfdente, quanto existindo um excesso de fun
cionários, devam eles_ser dispensados, há esse acúmulo 
de leis sociais que difiCultam grandemente o administra
dor nesse seu trabalho de pôr a casa em ordem. Por 
exemplo, no meu Estado, e acredito que isso tenha acon
tecido em quase todos, ou em muitos, quando há um ex
cesso de funiconários, esses governos em geral não paga
vam o FGTS, e as novas administrações, enquanto não 
fizessem um mínimo de caixa para dispensar os funcio
nários, simplesmente tinham que mantê-tos, quer dizer, 
além de manter a carga de sua despesa etevada, pesada, 
impunham-se fazer uma determinada economia para po
der efetuar a dispensa daquele funcionalismo qUe excede 
às necessidades dos quadros administrativos.-

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR._ JOSt FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Hé-Iiõ ·cueirOs- Nobre Senador José Fragelli, 
v; Ex• está sendo muito justo nessa defesa em favor dos 
novos governantes empossados em março deste ano. O 
Governador do meu Estado, J.ader Barbalho, também 
eStá ·sendo alvo, e"stá sendo_ miiado por críticis de todã 
parte, achando que ele não está se desempenhando bem. 
Eu, às vezes, indago, eminente Senador José Fragelli, o 
que é sair-se bem numa administração estadual? Infeliz
mente, nobre Senador José Fragelli, ainda hâ muita gen
te no Brasil pensando em projetos faraónicos, projetos 



4398 Terça-feira 27 _DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) 

messiânicos, alguma coisa de sobrenatural, de diferente, 
pensando que é como e.spetáculo de televisão oU de tea
tro, em que o artista, de quando em quando, tem que se_ 
apresentar esquisitamente, diferentemente, quando na 
realidade o povo brasileiro não anda atrás dessas coisas 
majestosus nem faraônicas. Eu tive a oportunidade de es- __ 
tar com o Governador Jader Barbalho,_durante uma se
mana inteira, riuma região do meu Estado, chamada de 
Baixo Amazorias, composta_de 11 municíP-ios, e Já o Go
vernador, colocand_o-se de frente para os prefeitos e re-
presentantes de entidades e comunidades, colocou de 
frente todo o seu secretariado e administração, represen
tantes dos setores públicos, e cada um desses represen
tantes, Prefeitos, Vice-Prefeitõs, Presidentes de Asso
ciações, Juizes de Direito, etc, faziam as suas reiVindi
cações ao governo do Estado e ninguém lhe foi pedir coi
sas mirabolantes. Pediram escolas, e o Governador aten
deu; pediram posto de saúde, e o Governador atendeu; 
pediram unidade mista -de saúde, que são pequenos hos
pitais, e o Governador atendeu; pediram ligeiras ligações 
de energia elétrica e o GoVerna-dor atendeu; pediram 
abertura de pequenas estradas e o Governador atendeu; 
pediram conservação de estradas_ vidnais e outras estra
das maiores, inclusive da alçada do DNER, e o Gover
nador atendeu. Além disso, o Governador do meu Esta
do deu um aumento para o funcionalismo em abril e deu 
outro agora em setembro, isso é quase incrível. Pois bem, 
eminente Senador, o meu esfon;:ado GoVern-ãdor tam
bém está sendo reprovado no exame dos órgãos de opi
nião pública, fora do Estado do Pará. Então, verifica v: 
Ex• que há muita íiijusfiç:a nesse julgamento severo por 
parte dos órgãos de opinião pUblica, com relação aos go
vernos estaduais. Note-se, Sr. Senador José Fragelli, que 
o Estado do Pará- e vou dizer talvez uma blasfémia
está sendo vítima dos grandes projetas do GovefnO. Eu 
digo, vítima, pOrqUe COlocar 80 mil homens em Serra Pe
lada importa numa responsabilidade tremenda para o 
Governo do Estado_ com relação à infra-estrutura, Quem 
dá escola, quem dá saúde, quem dá segurã:nça para esseS-
80 mil homens que se_ localizam em Serra Pelada é o Go
verno do Estado. Esse outro grande projeto, o Carajás, 
quem vai ter que arcar com_a-ínfra-estrutura é o Gover- __ _ 
no do Estado do Pará. Eois bem, além disso tudo, o GoR 
vernador está se saindo airOsamente, Cumpri rido com to
das as suas obrigações financeiras, pagando até esses au
mentos de vencimentos. De modo que eu também endos-
so a opiniãO de V. Ex• sobre a severidade do julgamento 
feito pelos órgãos de -opinião pública. Mas, terminando 
o meu alongado aparte, eminente Senador José Fragelli, 
eu, de certo modo, acho bem vindo esse julgamento seve-
ro dos órgãos _de opinião póblica, porque isso vai servir
para que os governadores se sintam mais estírillllados, 
mais incentivados para fazer ainda mais do que estão fa
zendo. Porque se fossem elogiados, se dissess.em que es
tavam fazendo maravílhas, talvez parassem por âi, mas 
eles vão prosseguir, estimulados por estas críticas. Por 
óltimo, nobre Senador José Fragelli, o que se precisa en
tender é que, a partir de I 5 de n_o_vembro_s_e inaugurou 
uma e.tapa nova na vida brasileira. Hoje, o Gov_eniad_or_~ 
eleito diretamente pelo povo, tem obrigações com o po-
vo. E, eminente Senador, a democracia é linda, bonita, 
mas ela é penosa, ela é trabalhosa, porque dá trabalho e 
cansaço aos governantes. Eles têm que ouvir, paciente
mente, essas reivindicações populares, as rei indicações 
das comunidades e is_so lev;t Jempo e até desgaste, mas 
eles têm que fazer isso e este, talvez, seja _o motivo que 
faça com que hoje não haja decisões tão apressadas e 
precipitadas, como era antigamente. A democracia dá 
trabalho, mas compensa. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Agradeço_ o aparte de V. 
Ex• concordando, em alguns pontos, mas discordando 
em outros. 

Acho que essas crítícasjnfundadas, que têm sido feita_s 
aos governadores, se, por um lado, pode servir-lhes _de 

estímulo, chamando-lhes ao brio .....:. para usar a expreS
são correta- por o~tro lado, é desserviço prestado à de
mocracia e é Lima desinformação que a imprensa tra·i: à 
opinião pública nacional, sobretudo dos grandes cen
tros, como a Capital da República, Rio de Janeiro, São 
Paulo, enfim, onde a grande imprensa é lida. 1:. um deser
viço à democracia e_é uma desinfornlaçãõ. -Essesjor~a~s 
o que deviam fazer, através dos seus grandes recurs-os de 
reportagem, era ir aos Estados, ouvir os Governadores, e 
in'formãr a opinião pública sobre as grandes di"fíCi.Jldades 
encontradas. Não" e só Tal ta de recursos, como fala O Es-
tado de S. Paulo, são esses empecilh~s. esses obstáculos, 
a que me referi, falta de confiança, descrédito, máqUina 
administrativa completamente desasjustada, e uma série 
de outros obstáculos a uma boa administração. O -q~e a 
imprensa tem que fazer é informar bem o grande público 
brusileiro, que tlca pensando que os ·Governadores Esta
duais são uns irieptos, uns incompetentes. Eu digo aqui, 
a Revolução, depois de 64, r_ealizol:l-_ realm~n!e grandes 
obras, e teve excelentes governadores, com uma exce
ção, tJne fui" eü. 

O Sr. Hélio Gueiros - Não apoiado 

O Sr. Alberto Silva --Não apoiado. 

O SR. JOS~ FRAGELLI - Mas, realmente, teve 
grandes governadores e eu estou ao lado de um deles, 
que é Alberto Silva, 

O Sr. Alberto Silva - Muito obrigado. 

O SR. JOS€ FRAGELLI- Nós sabemos disso_, e eu 
não estou, absolut;;~mente, fazendo um elogio protoco· 
lar, informal. Quando eu fui a Pernambuco, o nobre Pre
sidente do SenadO estava deixando a sua administração, 
e eu ia COmeçar a minha. Eu fiquei me Sentindo em gran
des compromissos, quando vi a grande obra realizada 
por Nilo Coelho, no seu Estado. 

S.- Ex~ teve a gentileza de perder dois dias andando coR 
migo, em Recife e arredores, mostrando as suas reali
zações. E qu:an-do ele, eufórico, mostrava Com satisfação, 
o que é na!ural, o muito que havia feito pelo seu_Estado, 
Cii diZü.: - "Meu Deus, será que vou poder fazer um 
pouco disso no m__eu Mato Grosso?" 

E assim, poderia citar muitos Governadores daquela 
época. Mas, a verdade é que veio, -da época do chamado 
milagre que, a meu ver, existiu, e ftão é asS"iin como- a 
crítica absoluta, em contrário faz crer que o milagre foi 
apenas um efeito de prOpaganda. Não. Mesmo Celso 
furtado mostra como nós tivemos praticamente uma dê· 
c=ada de grandes taxas de crescimento nacion_ai, entre as 
mãiorcs do mundo. Mas; não va-mos voltú parã isso. O 
fUto é que do tempo da Revolução veio essa mentalidade 
das grandes obras, das grandes realizações e com ele o 
povo reidentifkou -aumentando seu nível de aspirações. 
E agora, que nós entramos numa crise que atinge o Go
verno Federal, e acho que todos os Estados, é preciso 
que, sobretudo, os órgãos, não só de informação, porque 
a imprensa é também um órgão de_ estudo, de análise, de 
apreciação, ela deve estudar a situação atual, e inform_ar; 
e realmente cobrar daqueles Governadores que sejam in
capazes de realizar aquilo que possa ser realizado dentro 
das forças, das finanças e da economia do seu Estado, É 

-contm isso, Sr. Presidente, que me permito fazer uma 
critica à crítica da imprensa, de um modo geral. 

Os goVernadores, pelas notícias que eu tenho, estão 
saindo )ll_elhor do que se poderia esperar. Como agora 
mesmo, informando muito bem, esse homem que é rigo
roso nos seus julg?mentos, que é Fábio Lucena, ele não 
viria fazer aqui um elogio gratuito ao seu gOvernador, 
porque, inclusive, censuras a ele o nobre Senador jâ as 
fez aqui, no plenário do Senado. Então o que ouvimos de 
Fábio Lucena não é um elogio apenas, mas é um depoi
rttento honesto ae um homem rigorosamente "honesto 
nas suas apreciações e inforfnações, como é o Senador 
pela Amazônia. 
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Eu queria, Sr. Pi-esidente, respigar várias partes desse 
trabalho interessante do O Estado de S. Paulo. Num ou
tro ele diz Uma coisa que é verdade: 

'"A chave do erário foi confiada a um Ministro 
da Economia, de fato, e ao titular da SEPLAN: Ele 
é o senhor da execução orçamentária, isto é, da tibe
ra(:à'ôde verbas, sem as quais não se finalizam as ad
ministrações estaduais." 

Sr-. Presidente, isso é uma conseqü_ência da distri
buição das rendas nacionais, cabendo a parte do leão ao 
Governo Federal, uma parte bem menor aos Estados, e 
os Municipios ainda muito menos dotados. Mas, eu que
ria dizer que não é simplesmente a apresentação do volu
me de obras materiais, que recomenda um governo. Sa
bem V. Ex~s, Sr. Presidente e: Srs. Senadores, que no meu 
Estado --agOra vou Talar do meu Estado, porque acre
dito que isso não aconteceu em quase nenhum outro_ Es~ 
taflo_- o _que o povo pedia _era um governo honesto, um 
governo Seffi COáui)ção. Quando o Governador Wilson 
Barbosa _Martins gan-ha n~ta _8, nessa mesma ~presen
taÇão a que Se referiu o nobre Senador Fâbio L-ucena. é 
sobretudo pelo seu valor moral, é porque ele fez um giro 
de 1809 na adÍininistração do Estado. Agora, um Gover
no honesto, limpo, um Governo que se apreseta com a 
espinha dorsal inteiramente na vertical, substituindo um
Governador, ao qual não quero fazer novas referências, 
porque é conhecido no Brasil inteiro como um homem 
que ja-mais respeitou as regras éticas da administração, 
inclusive para seu benefício pessoal. O Governador que 
sai~:~ realizou em Cam-po Grande grandes obras, as maio
res que podiam ser realizadas. Ãs vésperas da eleição, Sr. 
Presidente, inaugurou um estádio d_e esporte e gastou, 
parece-me, seís bilhões de cruzeiros. Pois bem, esse Go
vernador foi derrotado justamente na capital do Estado, 
pela revolta do povo que acompanhava de perto a sua 
administração desastrosa e que não se recomendava pe
los métodos de moralidade pública. O que ln ais -o pOvo 
de Campo Grande pedia era_um Governo moralizado e o 
tem._Esse é_um ponto, a meu ver, que a imprensa não 
pode deixar de apreciar, e transformar uma adminis
tração que esbanjaVã, uma administração que gastava de 
maneira ·irresponsâvel, uma administração que despen
dia a(jui\o éjue_ o Estado estava longe de ter só para fazer 
demagogia, e é substituída por outra digna, ponderada, 
que realiza dentro das possibilidades do Estado, esse é 
um fato que deve ser devidamente levado em conta uma 
apreciação e avaliaçãO do desempenho de uma adminis_~ 
tração estadual, de um Governo Estadual. 

Então, não é apenas o acúmulo de obras materiaiS, 
mas ess-e outro lado da eficiéncia da administração, da 
capacidade de dar uma nova orientação à máquina ad
minjs_tra!_iva do Estado, _uma operacionalidade que antes 
nãQ tinha e, sob~etudo, nos aspectOs éticos da adminis
tração, são pontos que não podem-deixar de ser aprecia
dos por nossa grande imprensa responsável, a fim de 
analisar e de julgar a situação dos novos Go_vemos Esta
duais, e não me refiro apenas aos Governos do meu Par~ 
tido, o PMDB, mas também aos do PDS e o do PDT, 
que são os três Partidos Políticos que têm_ Governos Es
taduais em suas mãos. 

De outra parte, o jornal O Estado de S. Paulo tem a se
guinte manifestação: 

"O fator preponderante do esvaziamento dos no
vos Governadores é outro, porém. As diftculdades 
apontadas seriam superadas, pelo menos em parte, 
se a safra a que pertencem compreendesse aqueles 
capazes de destacar-se por sua inequívoca compe
tência para levar adiante satisfatoriamente as tare-
fas administrativas que lhes são assinadas. Cabe in
dagar, contudo: qual foi deles o que ascendeu" -é 
esse o ponto que eu quero ressaltar- à função com 
planos de governo aptos a referendar a confiança d(:_ 
seus eleitores?" 
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Ora, Sr. Presidente, nós sabemos,-por -êXperíêricia,-Qüe 
é muitO dificH a um govenador futuro fazer um plano 
prévio de governo. Ele comumente não tem em mãos os 
elementos necessários, para programar, os governadores 
chegam a seus postos sem co~hecer a verdadeira realida
de estadual, sobretudo sob seu aspecto financeifo.-Ora, 
Sr. Presidente, planejar é alocar recursos, planejar é fazer
uma avaliação de fins e de meios. Se Um -gõvenadof rião 
tem elementos para: isso, ele não pode entrar na adininis
tração com planos previamente estabelecidos . .t real
mente muito difícil. 

Quando fui goverriàr meu EStado, nãO Pude levar ne
nhum plano. Eu me lembro de que o Governador me di
zia que a situação· do EstaDo _erã uma, e o meu saudoso 
amigo, Senador Filinto M-fiHer, advertia~-riie--cieC)UeaSJ:
tuação era outra completamente diferente. Eti ainda Oe
fendia o GovemaOorque estavâ por-Sair, dizeO.do ao Se
nador Filinto que ele era pessimista. E $~ Ex•,-cOm sua 
grande experiência, me faZia sentir: "'Fragelli, você vai 
ver como encontrará o Estado de Mato Grosso", -Real
mente, parece que estava um pouco pior do que as pró
prias previsões do Senador Filinto MUller. 

1:. muito diffcil a um Govenador, sobretudo nesta épo
ca de crise, entrar nas responsabilidade da sua adminis
tração com um plano prévio. -Esse plano serâ, por força, 
mais teóficO do que rea1isia. 

Não quero fazer, Sr. Presi,dente, aqui, algumas apre
ciações em torno de planos. Nós só tivemos, propria
mente, um grande plano nacional, foi o plano de metas 
de Juscelino Kubitschek. Os planos do primeiro ê-Segun
do Governos da Revolução foram ainda realizados, ern 
proa, em grande parte, Quando entrou a crise financeira 
- porque a nossa crise é muito mais financeira do que 
econômica no meu modo de entender- quando entrou 
a atual crise financeira, o último plano de Governo foi 
simplesmente engavetadO,- éscjueCido porque não tin-ha 
condições de ser realizado. 

O Sr. Alberto Silva - t verdade, 

O SR. JOSt FRAGELLI - Por quê? Porque os re
cursos para a alocação de recursos aos objetivos marca
dos e visados no plano não podiam ser cumpridos com 
os recursos à mão do GoVerno Federal. 

Então eu pergunto, como um Governo de Estado, 
qualquer um dos Srs. Govemadores que entraram em 15 
de novembro óltimo, poderia entrar com um -planO dei
Governo? Acredito que nem São Paulo, o único Estado 
que pôde ter um plano digno desse nome, foi o Plano de 
Açào do Governador Carvalho Pinto. Todos nós tivenos 
programas, fixamos metas, realizamos planos setoriais. 
Mas ter um plano global de governo talvez nenhum Es~ 
tado tenha condições, Senão o próprio Estado de São
Paulo. 

Eu ainda lia hoje, Sr. Presidente, o plano de governo 
de César Cais, que ele denominou "Um modelo de De~ 
senvolvimento para o Cearán. um- ·eXcelente plãno- de 
governo, plano com realizações setorias, levado a afeito 
com grande felicidade e competência. Esse modelo de de
senvolvimento do Cearã foi seniPfe um plano visando ao 
desenvolvimento de determinados setores da economia e 
da so_ciedade., enfim, da problemática cearense. 

Neste ponto, Sr. Presidente, desejo relacionar as obras 
apreciáveis, jâ erri andamento e para breve início, do go
verno de Wilton Barbosa Martins, em Mato Grosso do 
Sul, nos seis primeiros meses da sua administração. 
Lembrando o aumento de 96% do funciorialismo em 
março, de dívidasjâ por volta de 250 bilhões de cruzeiros 
e outros compromissos, parece-me que o Gove:"ril.ador do 
PMDB começa de maneira a maíS promissora. Eis a re
lação: 

Estradas 

l>?- Asfaltamento da rodovia MS-384,Hgando Ponta 
Porã e Antônio João, 80 kni. -Compreendeiido o trecho 
Ponta Porã. 

29_- ReStauração e manutenção, através das 14 resi
dênCiaS espafhi.l.aas Pelo ESt3do, d'e cerca de 90 por cento 
das estradas do Estado. 

39 ~ Asfaltamento da rodovia Maracaju - RiQ Bri
lhante, num total de 77 km, 

LJ:9...:._ Pavimentação asfáltica da Rodovia federal (BR
~67)11o trecho que Üga M"ãfacaju e-Guia Lopes da Lag~

na.- nunl total de l-10-qUHô'metros. 
5"'- PaVimentação da rodovià-M:S-367 que ng-a ·cara

pó a Dourados. num trecho de. 65 km. 
69- Implantação da rodovia MS-162,ligando Minis

tro Pesi.an'a ao entroncamt:nto da MS-270, com 47 km. 
7"'- Asfaltamento de 80 km, da rodovia MS-306, no 

trecho -que liga ·cassilândia ao Chapadão. dos Gaóchos, 
CuJo valor é de 4 bilhões. 
8~- Encascalhamento da MS-349, que liga o Chapa

dão dos Gaúchos à divisa com Mato Grosso, incluindo o 
acesso a COsta Rica, num total de 115 quilômetros. 

99 -~rmplanfãção de um trecho de- 180 km ligãndo 
São Pedro do Apapobe à divisa do MS-MT. 

10"- Asfaltamento da estrada que liga Culturama ao 
eittroncamento da BR-376, atingindO Lagoa- Bonita e 
Deodápolis, com .39 quilômetros. 

119- Encascalhamento da estrada que liga as cidades 
de Deodâpolis, lvinhema e Angélica, num total de 20 
quilômetros. 

12"- Encascalhamento da rodovia que liga Itaporã, 
Montese, Piraporã e Douradina, com 31 km. 

13"- Encascalhamento da estrada que liga Vila Rica 
a Vila Vicentina, com 19 quilômetros. - -

14"- Encascalha.mento da rodovia que figa Deadó
polis, Ipesal e Continental, num trecho de 33 quilóme
tros. 

!59- Encascalhamento da Estrada que liga ltaum ao 
entrOncamento dii. MS- , com 23 Kilômetros. 

!6Q-Asfaltamento da. BR-267, alcançando 110 km 
- Guia Lopes da Laguna a Maracaju - (Rodovia do 

_Çalc.á.rio), custando Cr$ 5 bilhões. 
l79~Asfalt0 entre Nova Andradina e Bataypora, 

numa extensão de lO quilômetros, já conCluída. 
18"- Construção de 10 pontes de madeira. 
19.,-Construção de 12 pontes de concreto. 

- -EnerjiiaEfê-trTCii 

-Linha de 138 kv entre Dourados e a fazenda Itama-
raty, com 85 km de extensão. 

-Ampliação da rede de alta tensão em Cairipci G'ran
de, com implantação de 30 km de rede, distribuídas em 
quatro redes alimentadoras, com recursos da ordem de 
Cr$ 65 milhões. 

- Extensão da- rede de energia e iluminaÇão J,oblica 
de 2 quilómetros em Corumbã, com investimento da or-

__ derri-âe CrS 11,4 mílhões. ___ - -
-Reforma e instalação de uma unidade geradora de 

230 kva e ainda 6 km de rede para fornecimento de ener
&ül através de usina térmica do- DistritO de-c-oronei ·sa
pucaia, a tim CUsto de Cr$ 36 milhões. 

-Recuperação da rede de iluminação pública da ci
dade de Aquidauana e Anastácio. 

-Duplicação da -linha de energia elétrica para C o
. rumbá. 

- Construção de 13 subestaçÕes em 13 locaiid"ades -do 
Estado. 

- Conclusão de 270 km de linha de extensão de 138 
-: riJ.ii voltS~ Construção de 170 km de linha de traiism-issão 

em 34,5 mil volts e 20 km de linha de transmissão em 
-313,8 mil volts, abrangendo todo o Estado. 

---..Ampliação da rede de distribuição rural com a 
construção de 176 km de linha. 
--- -Ampliação da rede de distribuiçãO urbaila, com im
plantação de 7.856 postes em 78 localidades do Estado. 

Habitação 
~Construção de 125 unidades em Coxim. 
-Construção de 167 unidades em Glória de. Doura-

dos. 
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-Construção de 90 unidades em São Gabdel d'Oes-
te. 

-Construção de 200 unidades em Maracaju. -
Através .do Programa de Erradicação da Sub
HabitaçãojPROMORAR. Construção de_l.500 uni
dades em C<~,mpo u-ratide e 90 unidades em Porto 
Murtinho. 
-Programa de Complementação Urbana- CURA 

-- desenVofvimento-em 18 cidades do EsÍad~. 

DOP 
Reforma em escolas: serão 24 escolas da Rede Esta

dual, em diversos municípios. Os custOs estão orçados 
em Cr$ 166 milhões. Três meses. 

Reformas em creches: são 13 creches num convênio 
_C~f!l9 próprio DOP e o FASUL, no valo_r de Cr$ 20 mi
lhões. Três meses. 

ConstrUçã"o da Academia de Polícia: dois blocos ·no 
-Parque dos Poderes, com 128.239 metros Quadnidos de 

área totaL 
Canalização do Córrego Prosa, com reCurSOs, do 

DNQS_- Cr$ 500 milhões, com prazo de seis meses. 
O DOP estâ procedendo estudos de avaliação do ne

cessário à recondução das obras nos 22 centros esporti
vos, executados parcialmente no Governo anterior. Não 
se pode precisar a quantia de recursos necessáriOs ainda. 

Repasses em convênio com as próprias prefeituras. Os 
recursos repassados giram em torno de Cr$ 20 milhões, 
ficando a cargo das prefeituras de Mundo Novo, Eldora
do e Sete quedas, toda a mão-de-obra necessária. 

Construção- do "Centro Supletivo" em Dourados, 
numa área de 240 metros quadrados, e custos da ordem 
de Cr$ 19,120 milhões, repassados pelo MEC. O projeto 
prevê, ainda, uma futura ampliação do Centro, que aten
derá, somente ao 1"' grau, cerca de 500 alunos. 

Prolonga.mento da Afonso Pena, com prazo de 300 
dias. Serão necessários recursos de CrS 1,8 bilhão, repas
sados pelo DNER, dentro do Programa de Vias Expres
sas- PROGRESS. Serão duas vias asfaltadas com um 
total de mais de 5 km, além de todo serviço de urbaniM 
zação e iluminação. Dois viadutos e dois pavilhões serão 
necessários sobrepondo a avenida Ceará_ e o Córrego 
Prosa. À chegada ao Parque dos poderes, a e!(.tensão da 
Ãvenida se defrontará com um parque natural, 
aproveitando-se 274 hectares de área verde. 

Justiça 

Penitenciária de "segurança máxima", com uma área 
construída de_10 mil metros quadrados, podendo abrigar 
mafs de 320 detentos. Pavilhão industrial com 1.200 me
tros quadrados, dando condições a esses detentos de 
_exercerem ativ~dades profissionais com retorno finanCei
ro, e sustentando suas próprias fami1ias. 

- Hospital_ com mais de 3.000 metros quadrados de ârea 
construída, além de ambulatório e pavilhão psiquiátrico, 
manicômío juâiciáríõ, atendendo inclusive os familiares 
d(lS detentOs e a própria população. Todo esse complexo 
exigirá recursos da or,dem de CrJ 2 bilhões, e irã ser 
construído na saída para Três Lagoas, beneficiando os 
municípos de Campos Grande, Três Lagoas, Dourados., 
Ponta -Porã e Corumbá. Os recursos já foram aprovados 
pela CEF e só dependem da aprovação do Senado. 

Penitenciârias_regionais: serão três, no vale do Ivinhe
lrla, Guia Lo-pes e Eldorado, Cada uma com capacidade 
de abrigar 240 detentos, em quase sete mil metros qua
drados de área construída. Os recursos necessários são 
da ordem de Cr$ I .539.287 bilhão. 

A de Eldorado terá uma área de 6 hectares. Guia Lo
pes em 8 hectares e a de Ivinhema ultrapassará 12 hecta
res. As três conjuntas terão jurisdição sobre 30 cidãdes. 
To do o processo só está dependendo, tambêm, da apro
vação fín31 do Senado: 

Recursos da ordem de Cr$ 304.431.547 milhões serão 
necessários- jâ solicitados ao F AS- para a industria-



4400 Terça-feira 27 

lização das penitencíárias ·ae Campo Grande, Três La
goas, Ponta Porã, Dourados e Corum,bá, beneficiando 
os detentos, que poderão se ocupar e se profissionalizar 
para uma maior reintegraçãO ao convívio social. 

SANESUL 

Já nos próximos dias, mais de t.SOO pessoas residentes 
na Vila Santa Fé, estarão Sendo beneficiadas com abaste
cimento de água. Levantado em menos de 5 dias, e já 
posto em func_i_onamento, um reservatório de poliester, 
em fibra de vidro, com capacidade para 150 mil litros, 
que assegurará o aba5tecimento de toda a Vila e bairros 
próximOs. 

Assinado no dia I r de agosto contrato com o BNH da 
ordem de 200- milhões, que posSibilitarão a conclusão 
dos serviços de ampliação e melhoria do sistema de abas
tecimento de água em Campo Grande, atingiÕdo ã 96 po 
cento da população._Ésses recursos serão utilifado~ p_ara, _ 
também, construção de uma estação elevatQ_ria, !!qui
sição e assentamento de 2.7QO metros de tubu_lação, im
plantação de dois reservatóriOs, ~desapropriação e urba-
nização de um Centro de Reser._vação. . . 

Esse contrato doi realizado renovando o acordo ante
rior e de financiam_ento,_de CrS 1,589 bilhão. 

CerCa de 90 por cento da população de Três Lagoas 
deverá ser beneficiada com água trat~_~Ja a.ser distribuída 
pela SANESUL, até o próximo mês. As obr-ª5 t:_~vam 
em estágio bastante adiantado, mas foram paralisadas 
no início deste ano, por falta de pagamento, que já foi 
acertado pelo atual Governo do Estado. 

Hidrômetros controlarão gastos e assegurarão racio
nalização nas cobranças. Co_m esta meta, a SANESUL 
implantará, em Campo Grande, Dourados, Cor~mbá, 
Coxim, Sidrolãndia e lvinhe_ma, dentro de um plano de~ 
nominado de Controle de Perda_s da Própria Empresa. 
Para esse controle, serão necessários recursos Qe_376 mil 
UPCs, algo em tono de CrS l bilhão. 

O jornal diz: 

Ceifaram~se "lideranças políticas" valiosas; mor
reram líderes cuja substituição não seria fácil; 
afugentaram-se da atividade partidária vocações fa
dadas a valorizá~la, mas que se recusaram a partici
par da brincadeira de faz-de-conta em que s_e con
verteu o exercício do poder. 

Aqui há muitas v_efdades _ _mas, a meu ver, também há 
um exagero. No meu e nos outros Estados, pelo contato 
que tenho corn Deputados Federais_ e com Senadores, há 
lideranças válidas nos nossos Es_tados. Elas simplesmen
te não foram aniquiladas nem ceifadas, como diz o jor
nal. Essas lideranças, realmente, poderiam ser mais nu~ 
merosas, talves com alguns elementos novos. As lide
ranças, hoje, ainda existem e acredito que em todos os 
Estados. Estamos_yendo aqui, com os novos Senadores, 
que de fato as lideranças permanecem. t possível que vo
cações, sobretudo, de jovens desiludidos co_m o sistema 
de governo não_ democrático que vem vigorand_o, deixem 
de se dedicar à ativid~de política e à atividade partidária. 
Acredito, porém, que, nestc_r_enascer da democracia bra
síleira, esses jovens serão a~raídos para a atividade 
político-partidária, para as lides da adminiS~ração, serão 
atraídos, sobretudo, pelo seu senso de responsabilidade 
para com suas cidades e municípios, para com seus Esta
dos e para com o Brasil. As lideranças não foram aniqui~ 
]adas nem foram ceifadas, elas podem te!: sido simples
mente reduzidas. Como aconteceu de 45 em di_ante,_ 
quando_su_rgiram grandes lideranças politicas, eu acredi
to que a democra_G_ib__agora renasce.[). te no_ Br'asil,_ fará 
com que novas lideranças apareçam. 

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção da grande 
imprensa do País para que melhor analisem as várias si
tuações estaduais1 os desempenhos do gpvernadores, 
para que possam bem informar ao Brasil. Uma manifes-

D!ÃRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seção II) 

tação como essa do O Estado de S. Paulo, que é igual a 
muitas outras que eu li na imprensa, fazem o Brasil dos 
grandes centros desacn!ditar no_ Brasil provinciano, das 
províncias e do interior. Parece que, fora dos grandes 
centros, há um ·~deser_to .de.home_ns_e de idéias'', para re
petir a velha frase de Oswaldo Aranha. E isto não acon- __ 
tece. 
-Acredito mesmo, Sr. Presidente, q1,1e o r:enaScimento 

da democracia brasileira estará esteado muii.o mais nos 
homens do interior do Brasil, das províncias brasileiras, 
do que nos homens dos grandes centros mais intelectua
lizados, sem dúvida, mas não com suas raízes tão pro
fun_dªs no solo. e no coração do povo brasileiro, como 
acontece, sobretudo, com o povo das províncias do Bra
sil. 

Era o que tinha a di~er, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSXõ DE 23-9-83 
E Qf/F;, ENTREGUE À REVISAO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. 
_Para discutíi'.)_ -Sr. Presidente e Srs. Senadpres: 

Eu nãO pretendo abordar especificarriente- a queStão 
do Esta.do da Bahia, de sua administração estadual e de 
seu endividamento. 

Q Governo do Estado da Ba.hia pede autorização para 
contratar um empréstimo externo no valor de dez mi~ 
lhões de marcos alemães. Isso_m~enseja a oportunidade 
de falar algo a respeÍto da êlePtõrável situação 
ecÕn(tioico.fínanceira dos Estados deste País. 

Durante longos anos fomos, os brasileiros, submeti~ 
dos, de forma autoritária, à filq_sofia administrativa das 
obras faraônicas, das obras rne_galomaníacas._ Por mais 
de Q~cada e meia, governadores h iónicos endividaram as 
administraçõeS estaduã.is cap-t8.-ndo empréstimos exter~ 
rt_Os para·ã construção de estádios de fi.itebol, de autódro-

- mos, de palácios, de obras onerosas e não prioritárias do 
ponto de vista do bem-estar de suas populações. E esse 
endividamento fez-se não apenas de forma interna, mas 
também e sobretudo, pela captação de recursos externos 
em dólares: yens, marcos alemães e outras moedas fortes 
internacionalmente. O cert_o ~ que os , Estados 
endiVidaram-se de tal sorte, sobretudo externamente e 
Sob o estímulo do Governo Federal, sob o estímulo do 
Banco Central, sob o fomento da SEPLAN, a ponto de 
tornar as administr_!!.ções estaduais, os governos esta
duais i_iwiãveis do ponto de vista econó-ffiico-financeiro e 
por conseqüência com graves implicações sociais. 

Em todos os casos praticamente, - e as exceções, ha· 
vend-o, são poucas, - em todOs os Estados d_a Fede
_ração, tem-se hoje uma sit~ação extremamente difícil, 
caracterizada pela absoluta falta Q_e condição, por parte 

-dos governadores, dos administradores estaduais cu_m
prireffi -com os compromissos sociais e financeiros de 
seus governos. 
_ O meu Estado, por exemplo, com o orÇamento previs-

- t9 para o corrente ·ano de 160 bilhões de cruzeirçs, tem 
uma~ç!Jvida total superior a 450_ bilhões de cruzeiros que 
deverá arcar, só em 1983, com despesas finanCeiras e ju
ros- superiores a 70 bilhões de cruzeiros, ou seja, quase 
50% de toda a sua recei~a.. Quase 50% da receita do E!> ta
do de Goiás, em 1983,-está comprOmetida ~offi as juros 
de suas dividas. 

Isso é uma amostra apenas, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, de como se encontra~p os Estados brasileiros, de 
como foram submetidos, em certas fases; a adminis
trãção inteira~entei!'feSP_O~nsáveis, que óS-le\l~ra~ à si-
tuação em que se encOntram hoje. . - -
~ claro __ que,_ao lado disso, houve um processo dirigido 

de ~mpobrecimento dos Estados e dos Municípios do 
País. 1:: óbvio que a par disso, a par dessa pÕlítlca irres~ 
ponsável, na maioria dos Estados, em-determinadas fa-
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ses, a par dessa política de realização de obras megalo
maníacas, faraônicas, sem o necessário, sem o indispen~ 
sável retorno econômico-social, houve, também, é claro, 
pela legislação tributária que aí se encontra, um grande 
_empobrecimento, um ·grande esvaziamento ec_onômico
fin~ncciro das unidades 9a federação brasileira, doSEs~ 
tados brasileiros. 

Sem sOmbr-a -de dúvidas, esses -dois fatores estão levan
do Estados _e Mt,micípios a uma situação de penúria, de 
miséria total, "transformando os governadores e prefeitos 
em indigentes, em pedintes, a se deslocarem rumo às bur
-ras do Governo Federal, na busca de alguns recursos que 
lhes permitam realizar algumas obras para as suas comu
nidadeS~ para as suas populações. 

Aproveito, portanto, a condição de estar em discussão 
o Projeto de Resolução n9 100 de 1983, que concede au
torização para a contratação de emprésti:mo pelo Gover
no de Estado da Bahia, de lO milhões de marcos ale
mães, para deixar aqui consignado esse meu protesto e 
essa minh_a advertência, no sentido de que se estabeleça a 
necessidade urgente de fazermos neste País, ao lado de 
outras reformas importantes, indispensáveis, ã. fim de 
que a Nação possa superar as suas dificuldades, uma que 
taJ]J.bém é muito importante, que é a refor_m~ tributária e 
fiscal, para que se faça justiça às unidadeS da Federação, 

_J;stados e Municípios, bem como, igualmente se possa 
_faze~ justiça ao povo brasileiro, como um todo, nas suas 

várias classes sociais. 
Era, portanto, o que eu tinha a dizer sobre o assunto, 

Sr. Presidente, deixando _aqui consignado, não o meu po
sicionamento contrário à autorízação desse empréstimo, 

- mas minha advertêrlcia e meu protesto em relação a tudo 
-qU~ vem ocorrendo, no País,- nos dias atuais. (Muito 

bem!). 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE !NQU~RITO 
(Resolução nt> 52/80) 

15~ Reunião, realizada em 11 de novembro de 1981 

Às dez horas do dia onze de novembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e um, na Sala da Comissão de_ Ff
nanças, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
destinada a investigar o funcionamenlo do Mercado Fi~ 
nanceíro do País, presentes os Senhores Senadores Tan
credo Neves, José Lins, João Lúcio, Saldanha Derzi, 
Bernardino Viana, lourival Baptista e Gabriel Hermes. 

Deixam de comparecer, -por motivo justificado, os_ Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Jutahy 
Magalhães, Jorge Kalume, Roberto Saturnino, Pedro Si
mon, José Richa, Cunha Lima, Jaison Barreto_ e Affonso 
Camargo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor SenadorTancredo Ne-_ 
ves, Presidente,_ dispensa a leitura da Ata da reunião an
terior. COlOCada em discussão e votação~ a mesma apro
vada. 

Em seguida, a palavra é concedida ao Ministro Delfim 
Netto, que sente-se honrado de participar desta Comis
sãO e que ficou bastante impressionado pela qualidade 
dos depoimentos apresentados. Acrescenta, ainda, que o 
sistem~ financeiro nacional, com todas as dificuldades 
em que -ainda vive., terri-se ajusta.do de uma forrriR baS
tante ~azoável ao desenvolvimento da economia brasilei
ra. Verifica, que uma das questões mais controvertidas é 
o problema da taxa de juros. A formação da taxa de ju
ros em nosso PS:ís, que -não é nada original, segue as mes· 
mas forças cotn que ela se estabelece em outros países. 
Afirma, ainda, que temos taxas de juros variáveis de 
aCordo çom setores _ç(:.ot'tômicos,_ . 

Após" a expoSição do Senhor Ministro, arguiram o de
poente os Senhores Senadores Saldanha_ Derzi, Bernardi-
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no Viana, lourival Baptista, Gabriel Hermes, José Uns 
e o Presidente da Corn\ssào, Senador Tancredo Neves, 
que fizeram perguntas e todas rcspondid~;~s, 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da Comiss_ào, lavrei a preseriteAta -qúe, lida e aprovada, 
é assinada pelo Senhor Preside.nte e irá à publicação, de
vidamente autorizada com o apanhamento taquigráfico 
da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA 15' REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUlRITO, 
CRIADA ATRA VlS DA RESOLULÇÃO N• 52, 
DE 1980. "DESTINADA A TNPEST!GAR O FUN
CIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO 
CO PA{S", PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
MINISTRO DELFIM NETTO.-., QUE SE PUBLI
CA COM A DEVfDA AUTORIZAÇÃO DO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

(fNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÁFICO DA REFERIDA REUNIÃO.) 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- A Comis
são Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar o 
funcionamento do Mercado Financeiro do País, tem a 
honra de receber, hoje, para um depoimento e esclareci
mentos, o ilustre Ministro do Planejamento, Professor 
Delfim Netto. 

S. Ex~ dispensa adjetivação, economista dos mais ilus
tres, homem público dos mais notáveis e devotado servi
dor do País, é das personalidades mais discutidos em 
nossa Nação mas por isso mesmo credor do respeito e da 
admiração mesmo daqueles que, como eu, divergem de 
muitas das suas posições, mas que sabemos, sempre, to
madas com o mais alto propósito de _bem servir o nosso 
povo. O Ministro Delfim Netto não é apenaS hoje uma 
grande personalidade no âmbito nacron:at, a sua perso
nalidade se projeta por todos os países do continente e 
da Europa, onde ele desfruta do merecido prestigiO--que 
construiu a golpes de talento, de trabalho, mas, sobretu
do, de competência. 

Dou a palavra a S. Ex• o Sr. Ministro, para a su_a ex
posição. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Senadores_; 
~ para mim motivo de grande alegria, ilustre Senador 

Tancredo Neves, participar desta sessão, nesta Comis
são, hoje. 

Gostaria de dizer a V. Ex• que me debrucei sobre to
dos os documentos apresentados a esta Comissão Parla
mentar de Inquérito, ao longo do seu funcionamento. E 
ao terminar a leitura, ainda ontem, desses documentos, 
fiquei vivamente impressionado pela qualidade dos de
poimentos aqui prestados e pela qualidade do debate que 
se travou. Diria, antes da minha participação -e é exã
tamente por issu que eu posso dizer- que este material, 
certamente informarâ, uma das mais profícuas Comis
sões já criadas no Congresso Nacional. 

Antes da minha particip":lção, que deverá simplesmen
te reduzir a qualidade dos depoimentos, eu gostaria -de 
dizer que, a leitura desses documentos, dá uma idéia clo:~:
ra da contribuição que se pode obter de debates desta na
tureza. 

Exatamente nesta linha, Sr. Presidente, eu diria que te~ 
nho muito pouca coisa a acrescentar ao rela.tório apre· 
sentado, aqui, por S. Ex~ o MiniSti'o da Fazenda, Dr. Er
nane Galvêas e por S. Ex' o Presidente- do B3.11co Ceil
tral, Dr. Carlos Langoni. Eu acredito que eles :fiZeram 
uma análise histórica e desta análise histórica tiraram as 
conclusões adequadas sobre o desenvolvimento do siste
ma financeirO rúi.cional. Eu, simplesmente, acresCentaria, 
que a mim me parece qt.ie o sistema financeiro· naêional, 
com todas as dificuldades em que ele ainda vive, cOm to-
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dos os problemas que todos nós viyemos, tem-se ajusta
do de uma forma bastante razoável ao desenvolvimento 
da economia brasileira. E a leitura dos documentos de· 
monstra, que o sistema fin<~nceiro nacional, hoje, não 
fica nada a _dever em sofisticação, à sofisticação -da pró· 
pria economia brasileira. Ele sofreu um processo contf
nuo de aperfeiçoamento, um proce~so que já se prolonga 
jâ por mais de duas dezenas de anos, e, hoje, acho q~e es
tamos prontos para mais alguns passos que, possível~ 
mente, virão ainda a aperfeiçoá-lo. 

.t: a nossa esperança que, o resultado desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito informe, realmente, alguns dos 
caminhos possíveis de aperfeiçoamento do sistema. Não 

_:hã niflguéffi que tenha o monopÓliO do saóer, princip-al
mente do sistema financeiro e, não como copiar o siste
ma financeiro. O sistema financeiro tem que nascer en
dogenamente do próprio sistema econômico e tem que 
Cncontrar os seus próprios caminhos. Eu acho que é exa
tamente isso o que estamos fazendo. · 

Nos dOcUmentos sobressaem algumas dificuldades 
atribuídas, às vezes, ao sistema financeiro, e que não me 
parecem que -decorram, realmente, do sistema financei
ro. Na leitura dos documentos e, principalmente, na ar
guição a que foram submetidos os expositores; verifica
se que uma das questões mais controvertidas é o proble
ma da taxa de juros. É um problema extremamente deli
cado e que eu estou convencido de que não depende, de 
forina íinpórtantC, da estruturação d-0 ffieiCido hnancei
ro. A formação da taxa de juros em nosso País, hoje, que 
não é nada original, segu_e as mesmas forças com que ela 
se estabelece nos outros países, independe - eu diria 
quase - dos mecanismos que estão aí. Neste campo, 
·multo pouca, coisa pediria ser obtida atrãVés de um 
apúfeiçoaffieÕto simplesmente institucional. A taxa de 
juros basicamente a taxa dejuros nominal- que são as 
coísas a que s_c referem normalmente nos documentos
é uma taxa de jucos, certamente, elevada, mas quando 
consideramos todas as coisas verifícirmos que ela é me
nos elevada o que parece. Gostaria, simplesmente de 

--aduzir algumas considerações sobre este aspecto. De um 
-lado o sistema ilão contém propriamente uma taxá de ju-

ros, contém, talvez, mais de duas_dezenas de taxas de ju
ros. Temos taxas de jurOs vaiiáveis de acordo com -seto
rcs económicos, taxas de juros muito mais favorâveis na 
agricultura, taxas de juros ainda mais favoráveis que na 
agricultura para certos setores privilegiados que desejâ
vamo!> desenvolver com rapidez, como é o setor de bens 

_de bens de equipamentos, bens de capital e o próprio se
to r industrial que também tem - o comercial tem algu
mas taXas de juros, é a taxa de juros !l curto prazo, com a 

-qual ele desconta seus efeitos comerciais, que é uma taxa 
de juros um pOUco menor do que a taxa de juros com a 
qual ele obtém recursos a médio prazo. 

Mas um dos temas, que volta sempre à discussão, é o 
de_que a taxa de juros, realmente, é __ muito elevada. Eu 
submeteria à Comissão algumas considerações. 

Certamente, a taxa de juros nominal, a taxa de juros 
- digãnios--:__ do c~ pi tal de giro, hOje, está em- tOrno" de 
140%. A inflação, felizmente, declina lentamente, nas de
clina, está em torno, hoje de, grosseiramente, 100%, o 
que se poderia imaginar que a taxã de juros real estivesse 
aí em torno de 21 ou 22% o que é praticamente a taxa de 
juros externa a mais um. Mas, realmente, essa r~ão é a 

- -taXa de ]l.iroS a que estão submetidas as effipresa:s, pOr
que o Brasil, com vârios outros palses, tem um Sístema 
tributário que permite, realmente, o desconto dos juros 
como despesa. Isto significa que, 40% da despesa de ju
ros é, -realmente, -aOafida do Imposto de Renda. Uma 
taxã de juros, portanto, de 140%, ela efetivamente é uma 

·taxa de }uruS de 140% menos 40%, ou seja, urTI.a taxa de 
juros da ordem de 84%, o que demonstra que, mesmo 
neste campo, ainda temos taxa de juros negativas. Por 

--outro lado_â_ taxa de juros no Brasil, hoje, estâ condicio~ 
itada à entradá de capitais externos e, desta forma não 
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poderemos ter uma taxa de juros muito diferente, em ter
mos nominais, daquela que vigora nos mercados interna
cionais mais o correspondente ao Brasil e, ainda mais a 
perspectiva de desvalorização cambial. 

Hoje este sistema está razoavelmente equilibrado e nós 
temos aí uma taxa de juros nominal da ordem de 140 que 
-como eu disse- ainda assim é uma taxa de juros que, 
guando considerada em todos os aspectos, é uma taxa de 
juros negativa em termos reais. 

Por outro lado, o único setor, realmente, onde a taxa 
de juros é s_em nenhuma vantagens tributária, é no setor 
de bens de consumo, de bens de consumo duráveis, aqui, 
sim, a taxa de juros é mais alta nominalmente. 

-- Freqüenteffiente se houve referência à taxa de juros de 
200%, 220%, mas quando se apanha realmente os núme
ros, verifica-se uma coisa diferente. t comum, éfrCQilen~ 
te, é hoje a moda realmente, a compra de bens de consu~ 
JPO durá veis a prazos de 7 ,8, tO, 12 ineses e a taxa de j u
ros nula. O que significa que, também, neste caso, nós te
mos uma taxa de juros muito menor dO que aquela que 
aparece nominalmente. 

Hoje, é do conhecimento geral, de que se compra qual
quer bem de consumo durável praticamente sem juros e, 
com prestações de 7,8, lO ou 12 meses de prazo. 

Desta forma, certamente o juros em Brasília, é um 
juro em termos nominais e elevados mas não é um juro 

__ que possa causar o dano que se suspeitam ou se supõem 
em alguns dos depoimentos. 

Todo o esforço deve ser feito a partir de agora- e já 
está sendo feito- para que possamos também reduzir a 
taxa de juros nominaL Como eu disse, a taxa de juros no
minal. 

COmo eu disse, a taxa de juro nominal está hoje condi
cionada a três fatores: de u·m lado, a taxa de juro nos 
mercados internacionais, a taxa de juro do euro-dólar ou 
a taxa de ju_ro no mercado americano, ao sprcad que o 
Brasil tem qlle pagar para obter esse recurso e a perspec
tiva de desvalorização cambia!. Por outro lado, a desva. 
lorização cambial está ligada à perspectiva de intlação. 
Na medida em que continuarmos a ter sucesso nesse 

-combate à inflação, cada vez mais a perspectiva de cor
reção cambial será menor e, portanto, as tensões sobre a 
taxa de juro riominal também serão menores. 
· Por outro lado, felizmente, jâ se nota nos mercados in
ternacionais, uma certa reação da taxa de juros que an
dOu em tor"no de quase 20%, está hoje em torno de 15%, e 
a nõssa esperança é de que ela possa permanecer nesse 
nível durante algum tempo. Digo que é a nossa espe
rança, porque não há ninguém no mundo, hoje, que te
nha uma idéia precisa ou confiável sobre o que vai acon
tecer com a taxa de juro dos mercados internacionais. 
Ela depende de maneira fundamental da política mone
táría americana, não há sínais de uma mudança a curto 
prázo e é a esperan·ça generalizada nesses mercados, que 
a taxa de juros possa permanecer num nível de 14/15%, 
no decorrer deste final de 8 l e, pgssivelmente, no primei
ro trimestre de 82. 
-Configurando-se esta hipótese, temos montada uma 

perspectiva importante de redução da taxa nominal de 
juros, internamente, porque teremos três fatores traba
Ihando na mesma dirçç_ão: a queda da taxa de juros ex
terna, uma tendência cada vez mais clara para uma esta· 
bilização ou até uma pequena redução do spread brasilei~ 

--ro e, ce:i't'amênfe, uma tendência para a reduç-d.o significa
tiva da correção cambial, como conseqüência da dimi~ 
nuição da pressão inflaciánária. 

Desta forma; acho que o problema maiS cruciante, o 
problema, como eu disse, recorrente nos vários depoi· 
mentes desta Comissão, encontra-se ou caminha para 
uma solução. 

É a minha esperança de que o nosso Relator e a Co
missão possam, realmente, dar sugestões que permitam o 
aperfeiçoamento insfítucional do nosso sistema financei
ro. Volto a insistir, não creio_ que este aparefeiçoamento 
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institucional possa ter uma influência muito decisiVa no 
problema mais angustiante tratado nesta Comissão, em 
todos os depoimentos, que foi o problema da taxa de ju~ 
ros. 

Era isso, Sr. Presidente, que gostaria, simplesmente de 
acrescentar e estou à disposição dos Srs. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Terminda 
a parte exposit1va, consulto aos Srs. Senadores se algum 
dos presentes deseja solicitªr do_ Ministro qualquer escla
recimento? (Pausa.) 

O SR, SALDANHA D_ERZI- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Co"nct!do_ 
a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi. 

O SR_SALDANHA DERZI- É apenas, para um râ
pido esclarecimento. 

Quando S. Ex~, o Sr. Ministro, disse que no imposto 
sobre a renda há o desconto da ta>;a de juros, para a pes
soa física, pelo menos, não há mais. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Exatamen
te. 

O SR. SALDANHA DERZI - Se há um desconto 
que gira em torno de 40%, o juro ficaria em tornO- de 
100%, ma-is" oti menos-como -a-rnnação, com pouca dife
rença. Mas acontece que, agora, com as últimas medidas 
do imposto sobre a re_nda, não hã mais desconto, pelo 
menos da pessoa física; Assim, desejaria saber _se isso se 
refere só à pessoa jurídica. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO - Como eu 
disse, temos as duas situaçõ_es_:_ na pessoa jurídica é_que 
existe essa vantagem, na pessoa fTsica, não; positivamen
te não. __ 

O que acontece é que hoje, na pessoa física, qua"ndo 
ela usa o recurso para ela, ela está pagando 140% e não 
tem abatimento nenhum possíveL Quando ela compra 
bens de consumo duráveis, ela não paga essa taxa de ju
ros, simplesmente porque hoje se estã comprando bens 
de consumo duráveis a 10/12 meses de prazo, sem juros. 

Mas, como eu distingui, as duas situações são diferen
tes; na pessoa físíca, realmente, o juro é eficaz. 

O SR. SALDANHA DERZI- Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA -Nobre Sr. Presi
dente, queria perguntar até quando serão mantidos os 
encargos financeiros, juros e comissões, sobre os_ emprés
timos rurais no Norte e no Nordeste, isto é, na área da 
SUDENE e da SUDAM, com subsídios aos emprésti~-
mos para custeio e para inVeStimentos, numa diferen
ciação em torno de 15% entre as duas taxas e, no mâxi~
mo, de 60%. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- A idéia é a 
seguinte, -sr. Semldor: a polftica de diferenciação dejU.iOs 
para o Norte e Nordeste vai cõntinuàr, pelo menos d-u
rante todo o Governo Figueiredo~ ESta,_é_ uma decisão 
que o Presidente tomou no início do seu Governo, ela foi 
ampliada, inclusive, no Governo Figueiredo, na medida 
em que a taxa de inflação ·diminui essa diferenciaçãO fica 
cada vez mais forte, porque ela é em termo de 15% pon
tos diferenciais e a· intenção do Governo é manter esse 
diferencial. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Sr. Ministro, ou
tra pergunta, se me permite V. Ex• 

Sabe-se que a população brasileira, estima-se, inclusi
ve, que população brasileira em 1985 deverá estar em 

torno de 97 milhões de habitantes nos centros urbanos·. 
Isto quer dizer que a indústria tem que se preparar para 
receber esse pessoal que vai se deslocar do campo para a 
cidade~ 

Então, parguntaria a V. Ex~: há algum plano_ do Go
verno para fortalecer o setor industrial, de modo que ele 
possa receber esse contingente apreciável que vai sedes
locar do campo para a cidade? 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO ~Tem-se ai 
_ dois problemas diferentes que têm que ser atacados ao 

mesmo tempo. 
O primeiro -deles é que esse movimento populacional 

do campo para a cidade exige uma elevação do nível de 
produtividade no campo. ~ um setor que tem merecido 
do Governo todo o apoio e que vai continuar a_merecer. 
É um setor sem o qual se caminha para uma situaÇão in
solúvel. 

Do outro lado, é um fato óbvio que o Brasil não pode 
vencer se ele quiser absorver a mão-de-obra que se apre
senta a cada ano no mercado de trabalho, em torno de I 
_mi_lhão/ I mi!hão e meio de pessoas por ano, ele não 
pode crescer menos de 6% ou 7%_ao ano, e o setor indus
trial te_m que crescer em torno de 8% ao ano. 

Este ano, tivemos um processo de ajustamento doloro
so, difícil, produzido pelo balanço de pagamentos, por
que não tínhamos como pagar as importações neces
sáriaS" para inanter o nosso ritmo de desenvolVfmerifó in
dustrial e, mais ainda, o ajuste se deu, principalmente, 
sobre o setor automobilístico, que é um setor que gera, 
ele mesmo, um volume de empregos importante, mas 
quetem-abaixo dele, um volume de empregos ainda mais 
importante. 

Estima-se que para-cada pessoa utilizada no Setor 
montaçipr, temos tr~s erppregos abaixo do ·setor mOnta
dor. Nesse setor, não poderemos crescer com a mesma 
rapidez que vínhamos crescendo, o que significa que te
mos realmente que dfv-ersificar o setor industrial, e _é o 
que estã acontecendo. 

Temos tido uma certa redistribuição de renda que está 
ampliando a demando de bens de consumo-salários, que 
deve ser o setor que vai crescer depressa no futúro próxi
mo e, por outro lado, temos d_e criar a poupança neces
sária parã continuar investindo- o suiiéíente" para esse 
tipo de crescimento que desejamos. 

A minha convicção é de que o ano de 81 revela um 
progresso muito grande nesse sentido. Nós realmente 
v-ienloS de- um desequilíbrio no balanço comercial, da or
dem de 2,9 bilhões de dólares em 80, para um superávit 
de quaSe, acredito, t bilhãO de dólares em SI, ou seja; es
tamos crialldõ -o ésPaÇo ·para voltaf ã crescer, voltãr a 
crescer com mais equilíbrio intei'no, isto -é~ com me-nos 
inflação e com mais equilíbrio externo, isto é, com me
nOi' déficit em contas-correntes. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Muito obrigado a 
V. Ex~ 

0 SR. PRESIDENTE (Tancredo NeveS)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTTSTA- Sr. Ministro, dese
java saber de V. Ex• porque estão-Sendo retirados os in-, 
centivos das pessoaS físicas para o Nordeste e o que hã 
sobre o assunto. 

O SR. DELFIM NETTO- Não há íncentivo, real
mente, para pessoa física. O que desejamos é manter o 
diferencial do incentiyo para as pessoas jurídicas entre 
o Nordeste e o Centro-Sul. Nas pessoas físicas, isso 
realmente n1fo é_ necessário. 
São duas coisas diferentes: uma é a distribuição de 

-retida que é promovida por um diferencial de taxa de ju
ros que se processa numa tentativa de fazer crescer mais 
rapidamente o Nordeste, o que acho inteiramente justo, 
inteiramente razoável, e uma outra coisa que é uma dis-
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tribuicão de renda pessoal onde, realmente, não hã nehu
ma razão para essa diferenciação. 

E exatamente por isso que o sistema está corrigindo is
so. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES- Como V. Ex~ sabe, eu 
estou em minha longa vida de Congresso, ligado ao setor 
empresarial. Sou Presidente da Federação das Indús
trias, antigo Presidente, durante longos anos, da Asso
ciação Cõinércial do meu Estado e, hoje, V ice-Presidente 
da Confederação em Belém, e quero fazer duas pergun
tas ligadas ao assunto. 

A primeira é regional, sobre o problema permanente, 
acabo de chegar ontem do meu Estado e de reuniões com 
os empresários, tanto da Indústria como do Comércio há 
sempre uma agonia- vou usar o termo exatamente que 
usaram para mim- principalmente neste fecho do ano, 
naquela região. 

O Banco do Brasil, exatamente com os problemas que 
nós conhecemos"""":' !! V. E)l~ encaminha, com muita pro
priedade, esta luta contra a inOaçào-, está tendo certas 
dificuldades para atender a nossa região, alegando uma 
série de motivos, que nós precisávamos ter um pouco 
_mais dç carinho. Dentro do mínimo que nós somos, mas 
den-tfo-:daquei~ segnlento- as cifras, V. Ex• sabe melhor 
do que eu- mostram que as nossas exportações, acen
tuadamente do Pará, são sempre muitas vezes na pro
dução dos_ poucos dólares que produzimos, mais em 
comparação àqueles que nós usamos, dentro do nosso 
Estado. 

Por outro lado, há dificuldades que o Banco do Brasil 
cria- tenho até_ um memorial pronto, lamentavelmente 
fui ao gabinete e não o encontrei, porque senão o teria 
dado a V. Ex' e que está, neste final de ano sobretudo, 
colocando a- rios.Sa indú::.lria e o nosso cOmércío,- real
mente errf grandes dificuldades. 

Vou fazer_chegar às mãos de V. Ex~ o memorial que la
mentavelmente deixei em casa; porque cheguei a Brasília 
nesta madrugada. 

Agora, se V. Ex• pudesse nos dizer qualquer expectati
va, não digo já um tratamento diferenciado, mas pelo 
menos, um tratamento cuidadoso, porque nós estamos 
numa fase de entusiasmo é o termo-, dentro dessa crise 
que se fala, com todos as perspectivas, o que será uma se
·gunda minha, que se apresentam para o meu Estado. 

Então, primeiro esta pergunta sobre o Banco do Bra
sil, e depois, direi das expectativas que são ligadas a Tu
cu ruí e Carajás. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Quanto às 
exportações, o próprio Senador respondeu. 

Realmente, nossa prioridade número um é agricultu
ra, nossa prioridade número dois é a expOrtação. 

O SR. GABRIEL HERMES- E nós estamos expor
tando sempre mais. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO-Como o Pa
rá tem uma balança comercial positiva, é uma coisa meio 
marota falar em balança comercial dos Estados, porque 
daí a gente desce para o M unicfpio, depois para a rua do 
município, mas de qualquer forma, é certo isso: o Pará 
acaba se beneficiando, realmente, de um parcela impor
tante de crédito subsidiado, porque não há realmente es
cassez de crédito para exportação. 

O -SR. GASRIEL HERMES - Não é para expor
t<ição, niais ·para o setor interno. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Esse era o 
primeiro aspectp a que queria me referir. 

O segundo aspecto é que de fato algumas pessoas di
zein que estâ sendo feita uma política monetarista, -exa-
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gerada. Não sei o que_ seria uma política mOnetarista 
exagerada. 

A quanto estão crescendo os empréstimos internos dO 
Brasil, hoje? Cem por cento ao ano; a rigor, 85% ao ano 
'as empré.c;timos globais. Os bancos privados estão em
prestando 100% e o Bã.nCO- dO Brasil 56/57%. 

O que se nota--nos locaíS Onde _O Banco do Brasil é mais 
importante, é que realmente a coisa tem menos 
equilíbrio. Por quê? Porque o Banco do Brasil é hoje a 
válvula básica, como sempre foi, de controle da base mo
netária. 

O Banco do Brasil é a úniC-ã iilsHfuTÇã6~ re"almente, 9L~:e 
funciona com um orçamento, e um orçamento, diria a V, 
Ex' extremamente rígido. O Banco do Brasil, nesse pro
cesso de combate à inflação, tem SorridO, -tún pérdidõ -
posiçãp, tem sido um Banco-que primeii'o se espeCializou 
enormemente na agricultura, depois foi o Banco que pra
ticamente financiou os Estados nas suas -finanÇaS inter
nas, e que não existe recursos dispOníveiS parã. qUe ele 
pudesse ampliar o seu crédito ao setor privado na mesma 
proporção que ampliam os bancos privados. Mas V. Ex• 
pode ter certeza - e sabe disso muito bem, com a expe
riência cjue tem nas ativídades industriais e comerciais
que o Banco do Brasil é muito- cuidadoso~ -E-que riOs, 
realmente, quando sentimos unlã dificuldade concreta, 
apressamo-nos a corrigi-las, principalmente quando se 
trata do Norte ou Nordeste, onde as importâncias não 
são tão significativas e onde desejamos que as atividades 
continuem celeremente, porque elas satisfazem as con
dições fundamentais de qU:e preciSamos primeiro, elas 
maturam rapidamente, são atividades de maturação râ
pida; segundo, são atividades que não exigein impoi
tações e, terceiro, são atívidades que estimulam a expor
tação. 

De forma que V. Ex• pode ter certeza de que o Banco 
trata não só com cuidado, mas com cãrinho mesmo, es
sas situações e, como jã ateridemos outras v.ezes, recebe
rei com _o maior prazer o seu docUmento, para téntar 
realmente resolver esse problema. 

O SR. GABRIEL HERMES- É apenas um pequeno 
suplemento e eu o levarei a V, Ex' 

Agora, outra pergunta: eu estava na reunião no Pará e 
hoje, realmente, é em torno do Pará ê, mais do quC nós 
atê, do Pará. V. Ex' comanda aquilo que nós chamamos 
um processo de formação de infra-estrutura, para fazer 
daquele Estado um dos Estados que possam honrar o 
Brasil, digamos assim, no que se refere ao futuro que te
mos pela frente, que acredito promissor. 

Sempre surgem - com permissão do meu ilustre Pre
sidente, são intrigas da Oposição..:... aquelas dúvidas. Por 
exemplo, Tucuruí- declarei ontem e é capaz de ter saí
do nos jornais hoje- sabendo que V. Ex' viria aqui, qUe 
não haveria dúvida nenhuma, que nós tocarfamos dentro 
do cronograma aquela área de Tucuruí, da hidrelétrica, 
face aos nossos cmTipromissos internacionais. 

Cheguei até-quase a usai-·cr:nome dC:V. Ex'. nãO o use( 
direto, mas falei no Ministério d-o Planejamento. Afirmei 
aquilo que s_e refere ao Porto de Vila do Conde, párto_ 
inicialmente para navios de 40- mil toneladas, para carga 
geral, e não apenas para receber a bauxita e exportar, 
amanhã, o cobre, a alumina e o alumínio, não sofreria 
solução de continuidade, porque temos compromissos 
internacionais, que erã a paláVia do MinistrO dÕ Plane}a
mento, no Exterior, etc., e, ê possível até que isso tenha 
saído nos jornais._ Fiz essa declaração enfatfcamente, 
acreditando que é verdadeira, sobre CaraJâs, Tucurui, e
acredito que aquilo vai ser realmente alguma coisa de ex
cepcional. 

Devo dizer a V. Ex•, para complementar, que empre
sários, sobretudo empresários- brasileiros, acentuada
mente de São Paulo, de grupos ligados a captação de ca
pitais internos e atê externos, estão me procurando por 
minhas ligações com a Federação e com a Confederação, 
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para estudar como chegar a poder ser parte nÕ- Projeto 
Carajãs e no aproveitamento da energia de Tucuru1 e, jã 
agora, até com Vila do Conde. 

Desejava me estender um minutinho mais, porque só 
aquilO está criando dentro daquelas duas regiõesinhas 
pequenas, inicialmente duas cidades quase que cada uma 
com- 5"0 mil habitantes: uina em Barca.rena e, outra, em 
volta de Tucuruí. Cada cidade desta com dois hospitais 
jã feitos ê d-ors sendo construídos, com 220 leitOs cada 
um, escolas para l2_mil crianças em uma e já, na outra, 
estão construindo. Veja V. Ex' os problemas que isto es
tá gerando paralelamente num Est8.do rico; mas que no 
momento nós temos que tornar pobre no sent1do finan
ceiro e rico no sentido eConôrnico, que Vai provar. 

Então, gostarla da pãlavra de v. Ex• porque eu; cOmo 
disse, usei o nome do Ministério dQ Planejamento para 
dizer isso, dizer desse euforismo, dessa expectativa para
os três próximos anos, e a seguir, que é quâ"ndo começa a 
f!inc_ionar. Gostaria. de ouvír V. Ex~: para P-ódú consoii
dar a confiança naqueles homens da minha região. 

OSR. DELFIM NETTO ---P-ois não, nobre Senador. 
Acho que o projeto tem sido de vez em quando mal in

terpretado. Ele é realmente um projeto da maior Ímpor
tância e qüe vai nos ajudar de forma decisiva a superar 
os problemas do nosso balanço de pagat'!lentÓs. 

O Governo se encarregarã da infra~estrutura e do Pro
jeto Carajás-I:_err'o. Par? isso, temos uffi- projeto perfeita
mente financiado. V. Ex• tem conhecimento da proposta 
orçamentária de 1982; em 1981, jâ puserrios recursos lá e, 
em 1982, vamos continuar a colocar recursos lá. Já te-

- mos compromissos realmente assumidos com nossos 
parceiros japoneses, americanos, alemães. Devemos for

~- necer a energia na hora certa, devemos dar a infra
estrutura necessária para que eles possam realizar os seus 
projetas. 

ES1e .é um projeto financiado inteiramente por cami
nhos não inflacionários. O Projeto Carajás, eu diria até 
com um certo orgulho, é totalmente_financiado com re
cursos gerados ou na economia brasileira ou das pou
panças externas e não adiciona nenhuma_ componente in
flacionária a nosso processo. b um projeto da maior im
portância. Nós esperamos, em 1986(87, estar exportan
do já o minério de ferro e, a partir daf, estaremos expor
tando alumina, alumfnio, possivelmente manganês, 
ferro-liga, cobre e alguns outros produtos. 

.Carajãs hoje é viável Porque -nós temos acordos de 
-compra de quase 25 milhões de toneladas de minério de 
ferro, o que garante a viabilidade do projeto. E foi exata
mente por isso que o Banco Mundial acabou de conside
rar Carajás como 1.1m projeto padrão para o seu financia
mento, foi por isso que o considerou como um projeto 
digno de servir como exemplo, que deve ser feito pejos 
países com dificuldades no balanço de pagamentos para 
superar essas dificuldades. De forma que as dóvidas 
sabre Carajás me parecem totalmente improcedentes; 
decorrem, em alguns casos, de total incompreensão. De 
vez. em quando se diz que se está entragando Carajãs ao 

_ estrangeiro. Isso é uma coisa ridícula. Até acredíto que 
se possa falar uma coisas dessas para tornar a conversa 
dívertida; mas não _S!; Pode levar a sério uma coisa como 
essa. _ 
--Outro dia se disse que estava -se mudarido o centro de 
decisã.o para o excerior. Afinal ae _contas; pode dar um 
artigo interessante. O sujeito de reune de madrugada, em 
Moscou, não sei aonde e comanda Carajâs. Tudo isso 
não passa de mito. Carajás está sendo desenvolvido de 
uma &rma cuidadosa. O CeDi!o -de decisãO é absoluta
mente- naciOnal. ·os nossos parceiros são parceiros com
pradores. Não têm nenhuma decisão sobre a natureza do 
investimento, sobre_a velocidade do inyestimento. Quan
do eles entram, tudy isso_ é fixado cuidadosamente, e vão 
nos ajudar de forma muito importante nas exportações, 
Mais do que isso, da mesma que alguns projetas, como a 
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a_bert.ura da Transamazônica abriu realmente uma nova 
fron_teira, Carajãs abre um novo momento na História 
do Brasil. 

Dois Estados que estavam praticamente afastados do 
processo do desenvolvimento, são incorporados à econo
mia nacional de uma forma extraordinária. O Pará e o 
Maranhão não vão sofrer as dores do parto para engoli
rem Carajás. Nós: temos que ter uma compreensão gran
de para o que vai acontecer a esses dois Estados, porque 
eles não tem condições de financiar a infra-estrutura pa
ralela ao processo de Carajãs, que é um processo de 
abertwa de uma fronteira mineral com proporções equi
vaLentes à da Austrália._ Não é._ uma coisa pequena, é uma 
coisa grande, como convém o Brasil grande. Também 
não é uma coisa_ ufanista, não é uma coisa feita insensa
tamente, Não estamos nos metendo num projeto sem re
cursos_. O nosso projeto sofreu uma análise cuidadosíssi

_ma do sistema financeiro internacional e passou em pri
meira época. Por que?Porque foi feito com cuidado e eles 
compreendem que ele é fundamental para a superação 
das dificuldades do balanço de pagamento. 

De forma que o Senador pode ter a absoluta certeza 
que Carajás Vai ser desenvolvido rigorosamente dentro 
do cronograma e, o que é mais importante, sem nenhu
ma pressão inflaciOnária. 

OBR. GABRIEl HERMES- Agradeço e devo dizer 
ao Ministro que tenho a mesma convicção de V. Ex' 
Apenas, quero levar ao povo daquela região, e até do 
Brasil, agora com as palavras de V. Ex', essa convicção 
de que aquilo é uma realidade, é realmente um projeto 
que estou acompanhando e vendo tamanha dimensão e 
seriedade. Acredito que vejo um projeto totalmente na
cional, porque nos acordos com as grandes empresas, 
nós somos majoritários nos empreendimentos. Essa con
vicção de V. Ex• ê a minha, é a que defendo. Agora, que
ria a sua palavra para confirmar isso. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Se me per
mite, Senador, simplesmente porque estamos nesta Co
missão que está cuidando dos aspectos financeiros _nacio
nais, pela primeira vez, realmente, houve uma mobili
zação do sistema financeiro nacional para o investimen
to de longo prazo como o de Carajás, como o prova o 
lançamento de debêntures em torno de 9 bilhões de_cru
zeiros, o que era inpensâvel há algum tempo no mercado 
nacional, para o financiamento de Carajãs. 

O .SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Ministro, há uma 
preocupação generalizada, especialmente dos homens do 
campo, quanto ao gradativo esvaziamento do Bo1nco do 
Brasil. 

Sabe V. Ex' que este País, co-m raríssimas e;<ceções, 
nunca te_ve Ministério da Agricultura- é incom-petêncfa 
sobre incompetência. A grande ésperança do Brasil, es
pecialmente do homem do capo, era o nome de V. Ex' à 
testa do Minis_têrio da Agricultura:; foi a grande espe
rança que o homem do campo teve no Brasil. Lamenta
vefmenie, V. Ex~ foi conVocado paca outro setor, com 
grande pesar para nós, homens do campo. 

Mas o Banco do Brasil,-que tinha uma estrutura, o ú
nico que tinha estrutura de assistência ao homem da 
zona rural, porque o Ministério nunca teve e ·e]e fazia as 
vezes o Ministério da Agricultura, no seu financiamento, 
na assistêncía, na orientaÇ:ão, ultimamente ainda foi es
vaziado pãra passar a fí~ancirr somente ao pequeno 
agricultor, o pequetto pecuarista, passando para os ban
cos particulares o médio, o grande pecuarista ou agricul
tor, com dinheiro de repasse do Banco Central, quer di
zer, dinheiro de Governo. Então, esvazia-se o Banco do 
Brasil para dar ao banco particular que não tinha, e não 
tem, ainda, nenhuma estrutura para atendimento ao ho-
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mem da zona rural. Sei que V. Ex~ tem Conhecimento 
disso. 

De forma que há uma preocupação nossa. Realmente 
o Banco do Brasil é a mola-mestra da ~çonomia em to-_ 
dos os municípios e Estados onde está presente; o Banco 
do Brasil, realmente, ê um órgão que tem dado uma assi
téncia extraordinária aos homens da produção. Então, 
hã uma preocupação nossa, do homem do campo,-com 
esse esvaziamento gradativo_ do Ba_nco do Brasil. 

Acho que só o Banco do Brasil era o que tinha estrutu
ra mesmo de assistência de tinan_ciamento ao homem da 
zona rural, e os bancos particulares, nenhum ainda tem, 
deveria continuar, pelo menos, com o Banco do Brasil, 
esse seta r que é tão importante para produção nacional. 

Desejava ouvir a sua opinião e, lamentavelmente, para 
a desgraça do homem da zona rural, V. Ex•, do Minis
tério da Agricultura, que era a nossa esperança, foi cOn
vocado para outro setor. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Senador4 gos
taria de dizer o seguinte: considero o Banco do_Brasil um 
dos in_st_rumentos mais extraordinãrios de que dispõe o 
Governo. Costumava dizer~ Quando era _Ministro da Fa
zenda, que o Banco do Brasil era os meus olhos e os 
meus braços. De fato, o Banco do Brasil são os oJhos e 
os braços do Gc·verno. São os olhos, porque ninguém 
pode conhecer a situação econômka do Brasil melhor do 
que o Gerenfe do Banco do Bta.ill, _Q!J.<mdo nós temos 
uma dificuldade num s_etor, qualquer problema, basta te
lefonar para o Aléssio, convocar 20 sujeitOs e, no dia se::.
guinte, em Brasília, nós sabemos o que está acontecendo 
em cada lugarzinho do Brasil. Sabemos todos os truques 
que estão sendo feitos por milhões de pessoas do setor 
privado, que obviamente juntam as suas inteligências 
para atacar o Banco, temos o conhecimento ~:eal de 
como vamos à acão. E, quando vamos a acão, são- os 
nossos braços: eles _é que voltam e vão operar a realida
de. 

Então, V. Ex• pode ter certeza que o Banco tem um lu
gar especial, não diria no organograma, mas no coração 
do adm_inistra_dor público brasileiro. Sem o Banco, não 
há administração; sem o Bánco, V. Ex• não enxerga e 
não age. Portanto, o Banco tem todo o nosso_apoio. O 
que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nobre Senador: o 
Brasil ficou muito complexo e, nessa Complexidade, fo
mos nos envolvendo em mühares de pequenos subsídios. 
Enquanto a inflação andava em 20%, 30%, o subsídio era 

, você conseguia transferir recursos do 
orçamento fiscal para o orçamento monetário, e a coisa 
caminhava mais ou menos. De repente, vimos à frente 
um volume de subsídios que era muito superior a tudo 
que podíamos financiar. No trigo, por exemplo, temos 
um subsídio de 70 bilhões de cruzeiros. No açl!-car, aca
bei de ver com o Ministro Camilo Penna, que estam_os 
com um subsídio de 35 bilhões de cruzeiros. No setor de 
bens de capital, estamos com 96 bilh.ões _de c;:ruz:J!!iros de 
subsídio. 

Então, em cada setor de_sses, por motivos que não im
porta discutirmos agora, porque você faz - e não hã 
nada que se vingue mais do administrador do que o dese
jo de ser bonzinho - uma tentativa __ de compreender 
tudo produz, sempre, confusões enormes. De modo que 
fomos juntando tudo e chegamos a um ponto em que 
não tínhamos mais como financiar isso. Este ano, estáva
mos diante da necessidade premente de controlar a ex
pansão -de meios de pagamento. Não porque queiramos 
fazer uma política monetarista, é que sem o mínimo cóil
trole dos meios de pagamento, não se c_ontrola o bahmço 
comercial, e sem controlar o balanço comercial, o Brasil 
não podia mais funcionar, o Brasil realmente ia parar, o 
Brasil ia ter uma dificuldadeséda. Foi por iSsO que se de
cidiu utHizar o setor privado numa tentativa de trazê-lo 
também para o setor agrícola. Eles estão recebendo al
gum repasse mas, também, estão pondo recursos pró-

ptíóS-do BanCo do Brasil, exatamente pelo fato de ser os 
olhos e os bnlços, ficou concentrado ao pequeno, ao mé
dio; não que não atingisse o grande, mas nós queríamos 
que o grande produtor procurasSe um outro banco; 
quando não havia outro banco, nós financiamos: 

Mas posso dizer o seguinte, Senador: houve um gran
de avanço em 1981~ podemos dizer já hoje que o crédito 
agrícola não está mais só sObre o Banco do Brasil, o cré
dito agrícoloa começa a ser_ incorporado tambêm pelos 
outros bancos e é um caminho que temos que ir aper
feiçoand_o. A cada_ ~n_o, iremos melhorando essa sistemá-
tica. 

P_or outro lado, o Banco do Brasil também tinha fica
do muito agríCola e ele não pode ser apenas um banco 
agrícola. O Banco do Brasil tem que ser um importantís
_simo banco industrial. O Banco do Brasil tem que ser um 
ímportantíSSimo Banco comercial. Se ele é o instrunúm
to, se ele se constitui nos braços do GõVerilo, ele tem qu_e 
poder agir em todos os setores, como age na exportação, 
que ê nossa principal alavanca.~ por isso que V. Ex~ no
tou- e notou com razão - que este ano o Banco assu
miu uma atitude mais trmida com os grandes, mas aten
deu os grandes quando, realmente não houve, e com
preendíamos, porque o gerente nos dizia: "Aqui não hã 
como deixar de atender, porque o Banco privado não 
pode fazer o serviço". - - -

Esse foi o primeiro ano, Senador, que foi um ano difíw 
cil. V. Ex• lembra-que até o comece de -oulubro havia 
uma crftica generalizada, nós suspeitávamos que havia 
uma dificuldade com plantio. Felizmente, as chuvas_ v_k:
ram e estamos com um aumento de área de__2_ ou 3%, se 
continuarmos mais um tempo desse jeito, teremos nova
mente uma safra importante e totalmente financiada; fi
nanciada ainda Com subsídios ímpOrtantes, mas capazes 
de serem suportados pelo Governo. No ano que vem, na 
próxima safra, faremos novos aperfeiçoamentos. 

Como a agricultura ê, realmente, a prioridade número 
1 do Governo, Senador, V. Ex• pode ter a certeza que co
metemos erros rodos os dias, mas corrigimos esses erros 
também com uma certa rapidez. No caso do crédito agrí
cola, vamos ter que continuar usando o sistema bancário 
privado para ampliá-lo. E dirfa a V. Ex~ o seguinte: neste 
ano. o crédito agrfcola não foi reduzido, ele cresceu,_ o 
Banco do Brasil aplicou mais de 400 bilhões e os bancos 
privados, 240 bilhões. No ano que vem, esperamos que o 
Banco do Brasil possa aplicar não 400, mas 600, 700 e os 
bancos privados 500. Isto ê, estamos nos preparando 
para dar mais recursos à agricultura, ainda que isso seja 
feito com um subsídio menor do que era no passado. 
Não tão menor, porque se tivermos sucesso na redução 
da inflação, um subsídio realmente eficaz <lepende da di~ 
fença entre a taxa de inflação e a taxa de crédito agrícola 
e V. Ex• pode ter certeza, esse subsídio vai cotitinuar, 
porque_ a agricultura não é um setor que possa operar 
com taxa de juros positiva. A agriCUltura vai operar no 
Brasil, como em todo Mundo, com taxa de juros negati
va. 

O SR. SALDANHA DERZI - Bom, o aumento de 
fUros seria natural, se na hora da produção o produtor ti
vesse preço que ele colheu. Mas estã. aCon-teceridQ o con
trário: na hora em que ele produz, na hora em que ele vai 
comercializar o seu produto, o produto está a um preço 
ínfimo, ele tem preju(zo, com juros, despesas de adubo, 
de aragem, do plantio, afmal, ele tem prejuízo lã na fren~ 
te. Se dessem preço justo para o produto, V. Ex• pode es~ 
tar certo de que o financiamento seria muito pouco, não 
hiveria necessidade. O que está havendo é um descem~ 
passo na comercialização no }usto preço para o produ
tor. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Sempre hã 
-algumas dificuldades, mas submeteria a V. Ex~ o seguinw 
te: pela primeira vez, em mais de 40 anos, os preços dos 
produtos agrícolas são livres. O Presidente prometeu isso 
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no dia em que tomou posse e cumpriu a sua promessa. O 
grande problema dl:l agricultura é que tínhamoS feito 
tantos controles de preços, que realmente nós espolia
mos a agricultura. A agricultura, em 1979, estava de tan
ga mesmo e não eta à-toa que estávamos importando ar
roz, feijão, carne, milho, leite. Por quê? 

Porque o Governo não resiste à tentação de fazer um 
cOntrole; quem foi ou é Governo sabe disso. Quando co
meça a subir o preço da carne, há uma coceira geral, é 
preciso muito maís coragem para resistir ao ·c_ontrole do 
que fazer o controle, porque este, a curto prazo, sempre 
reç-e.be a aplauso; quando você já foi embora ê que ele 
produz o mal. De forma que o controle rende politica
mente. A liberação não rende. Mas o controle não pro
duz e a liberação produz. Então, o Governo e:nfrentou a 
dificuldade, liberou praticamente todos os preços da 
agricultura. Ê claro que tivemos algumas dificuldades. 
V. Ex• se refere particularmente ao arroz, na sua região, 
tivemos um problema com o milho mas, veja, o Govetno 
corrigiu isso, o Governo chegou para corrigir o proble
ma do arroz e do milho, para introduzir uma espécie de 
preço mínimo indexado. 1: o que lhe digo, o Governo es
tá realmente, observando o caso com cuidado. O que 
não podemos mais fazer ê voltar a por a mão nesse mer
cado. Por quê? Porque tiramos toda a segurança dos 
operadores. 

9 Governo ê grande demais, os pequenos erros do 
GoVerno produzem estragos imensos, o Governo não 
tem condições de ser o maior comerciante de arroz, o 
maior comerciante de feijã'?_. de milho, de carne. Feliz
mente, hoje, começamos a ter estoques. Há três anos, im
portávamoS leite-; hoje felizmente, temos mais de 50 mil 
toneladas estocadas. Há três anos importávamos carne; 
hoje temos mais de 250 mil toneladas estocadas: e impor
távamos milho; hoje temos mais de 2 milhões e 200 mil 
toneladas disponíveis. Esses fatos vão continuar, porque 
temos Certeza de que, se tudo continuar como está, tere
mornbvamente uma boa safra de grãos. E, agora, com 
programa que o Presidente Figueiredo vai por em práti
ca Já no próximo niês, que é-um imenso programa de irri
gação e de drenagem - porque tínhamos feito uma su
-gestão de que ele se concentrasse no Centro-Oeste e o 
Presidente decidiu, realmente que ele fosse estendido a 
todo o País, inclusive ao No_rdeste, que já tinha esse pro
grama. 

Mas é um Progr<lma extremamente importante, um 
programa que vai ser financiado também de forma não 
inflacionária que está sendo fiananciado com os recursOs 
gerados pelo trigo importado financiado. Esse vai ser um 
programa que deverá mudar a face da agricultura nessa 
região Centro-Oeste, e vai apoiar certamente essa agri
cultUra do Sul, onde ela precisa de irrigação, sem falar 
no Nordeste, onde esse programa já está em andamento, 
mas com esses ·novos recurs-os, vai ter uma expansão 
muito significativa. 

O SR. SALDANHA DERZI- Apenas mais um mi
nutinho, como colaboração. Realmente hã estoques de 
milho, mas fala-se agora em importação de milho para o 
Nordeste, que é l!ma coisa que não cabe na cabeça. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Nós não es
tamos pen-sando nisso. Permita-me submeter a V. Ex' 
uma pequena idéía: para ·se transportar o milho do 
Centro-Sul para o Nordeste, ele custa. digamos.- lO cru
zeiros -e o nosso milho já está mais Cã.rO d_o que o mi
lho intefnacional. Então, vou ter que impor ao Nordeste 
um milho muito mais caro do que se eu o trouxesse dos 
Estados Unidos, onde o transporte custa 5, e o milho é 
mais barato. 

Como não há um excedente generalizado de milho, 
não seria nada irracional eu comprar 200 Ou-300 mil to
neladas para a avicultura do Nordeste, a preços muito 
mais econômicos, e tornar essa avicultura viável. Aqui 
Senador, há um problema muito complicado; quando a 
gente está no Governo, o que que acontece? Todas essas 
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forças se juntam e V. Ex I tem que fazer a resUltante. E~
tào, o sujeito que- pro_duz sapatos quer que eu proíba a 
exportuçào de couro. Por quê? Porque, proibindo a ex
portação de couto, eu transfiro o lucro da indústria do 
couro para a indústria de sapatos. O frigorífko quer que 
eu libere a exportação de couro_. No nosso caso, os agri
cultores do Sul não querem que se importe absolutamen
te nada. mas os p"rodutores e consumidores do Nordeste 
querem obter milho por um preço mais razoável. 

Então, o que eu imagino é o seguinte:_ há sempre, aqui, 
que encontrar um certo equilíbrio. Veja V. Ex~.: nós não 
estamos tencionando importar, mas não seria irracíonal 
a importuçào. E não é por ou ti-o motiVO cjue a ind-úsÚh! 
de aves do No deste começa a descobrir que tem uma for
ma mais eficiente de obter o seu· milho e que, legitirlla~ 
menle, pede essa forma mais eficiente. 

O SR. SALDANHA DERZI -Ocaso da carne, tam
bém, há um estoque muito grande e uma previsão de que 
passará, na oportunidade da safra, um grande estoque de 
ca.rne. Mas ainda estamos recebendo carne do Uruguai, 
contratos antigos, etc.; isso é um prejuízo, ... 

O SR. MINISTRO DE).. FIM NETTO- Não, de ma
neira nenhuma. 

O SR. SALDANHA DERZl- ... e a pecuária; pof 
exemplo, está muito ansiosa e preocupada, porque se na 
ocasião da safra, no auge da safra, não houver uma nova 
estocagem, haverá uma diminuição do preço do produ
to. 

O SR. MINISTRO DE'LFIM NETTO- Mas vai ha
ver. 

O SR. SALDANHA DERZI -Os pecuarístas e os 
agricultores estão bem descapitalizados e não sei cômo 
irão suportar. 

O SR. MINfSTRO DELFIM NETTO- Senador, 
Vamos pensar em termos concretos. Não tem nenhuma 
importância o problema. O que V, __ Ex~ traz, v.- Ext ex
portou e.. hoje. já não se processa mais; há mais de 6 me
ses acho que já não existe: mais isso. 

Mas de qualquer forma, o importante é o seguinte: o 
que nós temos de fazer com esse estoque de carne? Nós 
precisamos de um estoque de carne, de passagem, de cer
ca de 25, 30, 40 mil toneladas. Estamos tentando nego
dar a nossa carne; fom-os à RúSsia para negociar essa 
carne, fomos à Inglaterra, fomos ao Iraque, etc. Temos 
algumas dificuldades, pois não temos excedentes só de 
carne de boi, temos um respeitável excedente de carne de 
suíno. E, hoje, só não temos carne de frango, porque 
conseguimos montar uma linha de exportação. Poucas 
pessoas se dão conta que o Brasil há de exportar mais de 
600 milhões de dólares de carne de frango. 1:. uma coisa 
giguntescu. 

Quanto a este problema, o Governo está cuidando: 
nós vamos ter que exportar essa carne. O único prob!eM 
ma é que a nossa carne é um pouco mais cara qu~ a áos 
outros. Então, a exportação dess-a carne exf8e, de Õovo, 
um subsídio. Isto é uma cobra que morde o rabo,- Sena
dor; cada vez que V. Ex• dá voltas, ela está atrás de novo. 

Então, é preciso paciência. Cada coisa dessas tem que 
ser resolvida com uma certa dose de paciência. RealmenM 
te. acho que pura resolver isso, é preciso paciência e saú
de. Tcil1 quC caminhar, porque nenhum desses proble
mas podt=m ser resolvidos do dia para a noite. Veja V. 
Ex~ 4ua hô três anos, éramos um importador de rriais de 
100 mil toneladas de carne; hoje temos mais de250 mH 
hmel::u.iu~ de carne que não podemos exportar, o que é 
um.:t diferença substancial. MaS- vamOs exportar e pode 
ter ~..:erte.at de que no ano que vem, furemos estoque regu
lador como fizemos este uno. 

O SR. SALDANHA DERZI- O brasHeiro.é um ho
mem muito trabalhador. Veja V. Ex• que ele recupera 
imediatamente; a rec.-uperaçào da pecuária é uma coisa 
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, -imPressionante no País, devido ao trabalho, à dedicação 
do homem d<~ .zona rural. Agora, se ele tiver um tropeço 
aqui -nessa região, como já está acontecendo com o abate 
de _matrizes, nós pass<~remos daqui a 2/3 anos, à impor
tadores novamente, o que seria uma tristeza para o País. 
Esse é um problema para o qual tem que se estar muito 
atento, e exige realmente a perspicácia e a inteligência de 
homens como V. Ex• 

OSR. MINISTRO DELFIM NETTO- Muito obii· 
g-.tdo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Ministro Del
fim Netto, infelizmente eu não posso ficar até o fim, por
que e.stou sendo chamado pelas duas Comissões, oride 
serei relator de alguns projetas. Mas, quero fecilitar V. 
Ex~ pela explanação que fez, pelo que disse, e não posso 
nesta hora silc!ndar a resPeito do Banco do BraSiL Políti~ 
coque SQU há quase 34 unos, de vida pública, eu sou um 
dos que pode~ dar o seu testemunho da ação que o Ban
co do Brasil vem desenvolvendo no Brasil, no Nordeste e 
tib~extel'iOr, com as agências que lá foram implantadas. 

No meu pequeno Estado de Sergipe, eu é que sei da 
açào do Banco do Brasil, com as agências abertas, os 
postos avanç<~dos e o progresso que tem levado àquela 
sofrida Região, Eu não poderia deixar, nesta hora, de 
trazer também o meu up!auso ao Banco do Brasil, e digo: 
iQfeliz do Brasil se não tivesse o Banco do Brasil. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Algum 
Senador quer fazer o uso da palavra? (Pausa.) 

Concedo a palavra o nobre Relator, Senador José 
Uns. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, Sr. 
Ministro Delfim Netto: -

Como vé V. Exf, a preferência da Comissão pelos as
suntos que nos atlingem diariamente é extraordinária. O 
Relator nuturalmente f<~rá também algumas perguntas 
desse tipo, sobretudo para s<itisfazer a curiosidade de 
·vários membros do Congresso em debates que ternos tra
vado no plenário da Casa, mas também, evidentemente, 
furemos não só essas perguntas dentro do tema da nossa 
Comissão, como outras, para complementar aqueles deM 
p01inentos que V. Ex' leu e cuja contribuição à análise 
do problema dado à Comissão do Mercado Financeiro é 
realmente extraordinária. 

Então, Sr. Ministro, uma das perguntas_ que eu gosta
ria de fazer a V. Ex• É que há um conflito fatal entre 
duas áreas-institucionais. A primeira, preocupada com o 
crescimento da economia e com os problemas de distri
buição de rend<~. criação· de empregos, em suma, mais 
com o- crescimento do bolo e a distribuição do ponto de 
Visfa_ sOcial. SegUndo, aquelas áreas preocupadas com ·a 
estabilidade monetária, a taxa de desconto, a inflação, 
que é o pessoal que tem responsabilidade de_ conduzir 
com eficiência a política do Governo. Eu dÚia que isso é 
qualquer coisa parecida com a poSição do FMI e com a 
d_o Banco Mundial: um é mais conservador, cuidadoso; o 
o-utro é mais expansionista, quer ajudar o desenvolvi
mento a mais curto prazo, às vezes sem se lembrarem de 
que ninguém fa.l milagre. 

De qualquer modo, o problema não é apenas de trans
ferêriCiU. não é de produção conceituai e, na busca de um 
ponto de equilíbrio entre essas duas correntes, está natu
ralmente o segredo da eficiência da política do Governo 
nõ- q-ue iange não só ao cresdmento do bolo, mas_à dis
tribuição j_usta da riq~eza, sob o ponto de vista social. 

Em todos esses- nossos inquéritos, nesta Comissào, ufn 
ponto não ficou duro. Eu faria esta pergunta a V. Ex•
e é claro-que também passaria a analisá-la, depois, como 
Rd<~tor: Quem realmente administra este equilíbrio? V. 
Ei!, um colegiado? Qual o papel do Banco Central, do 
Ministério da Fazenda, da SEPLAN? Dessas decisões, 
evidentemente, depende um bocado o destino da econoM 

mia, mas t<!mbém a solução daquela velha questão _de 
que o belo não deve cres~er t~nto ant.es de ser_dist_ribuí
do, ou que o bolo deve. crescer, para depois ser distribuí
do. _ . ~ 

testa pergunta que faço a V. Ex': quem administra o 
ponto de equilíbrio? 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Basicamen
te, a administn:~são da economia éJeita pelo Presidente 
da República. 

Como é que isso se processa? Agora estamos prepa
randO o mãfiri<ll para 1982. O Congresso aprovou o 
orçamento fiscal,. estamos trabalhando no orçamento 
monetário, que deverá estar pronto, digamos, em mais 3 
ou 4 semanas e num dia desses, em dezembro, vamos fa
zer uma reunião com o Presidente da República e vamos 
expor os objetivos fixados no seu próprio programa·e as 
limitações com que cont<~mos. 

Então, o que desejamos logicamente? Quando pergun
tamos a qualquer economista o que é que ele deseja, ele 
sempre deseja um crescimento mais rápido possível, a 
melhor distribuição de renda possível, superávit no ba
lanço de pagamento, redução da inflação, diminuição 
das desigualdades regionais. Não há nenhuma divergên
cia sobre esses objetivos. O problema surge quando se 
vai escolher os projetas ou os programas para a consti
tuição desses_ objetívos. Basicamente, quem escolhe esses 
programas é o Presidente da República. O limite da esco
lha é condicionado pelo pãssad_o. Ainda agora, estive
mos vendo que já assumimos compromissos com Tucu
ruí, com Carajás. De forma que uma parcela imensa de 
1982, já foi determinada em 1979, em 1980, em 1981, no 
Orçamento Plurianual. Os novos projetas é uma delibe
ração pessoal do Presidente. 
-=- -A -área e·conômica, digamOs assim, prepara o orça
mento fiscal, que é aprovado pelo Congres.so e, depois, o 
orçamento monetário. Esse orçamento dá as duas gran
des restrições. Obviamente que o Presidente gostaria de 
crescer 10% no <~no que vem. 

Como é que pode crescer 10%? Se se tentar crescer 
10%, estoura o balanço de pagamentos. Entào, não po
de, tem que escolher um outro número. 

Se se tentar forç<~r para crescer 10%, teria que instituir 
vários programas. Cada programa significa um ·custo 
adicional e novos subsídios, novos estímulos e, portanto, 
uma expansão no meio de pagamentos. Logo, não se 
pode crescer lO% porque, se não, a inflação vai disparãr. 

Por outro lado, s_e se escolher os programas de uma 
forma pouco adequada, a disparidade entre as regiões 
vai creScer. 
- Então, esse balanceamento é feito Pelo próprio Presi

dente da República. Depois de uma análise desses docu
mentos, ele acaba fixando-se em alguns parâmetros, pa
râmetros que darão origem, a final, ao orçamento mone
tário definitivo, porque o orçamento fiscal já está fixado 
pelo Congresso, e a partir daí é que se exercita a política 

_ económica. Nesse instante, a política económica é exerci
tada realmente no Conselho Monetário, quer dizer, o 
manejo dos instrumentos para a consecução dos objeti
vos é feita no Conselho Monetário. ü qui: se stispeita que 
se precisa, para cada objetivo, um instrumento pelo meM 
nos, para ter uma solução coerente. Então, procuramos 
manejar a políticu monetária, a política cambial, a poHtiM 
ca fiscal, polftica de preços mínimos, de forma a atingir 
aqueles objetivos. E, se V. Ex• observar essas quatro 
p_olíticas, a fisc<~l, o Congresso já fixou; a monetária é 
conseqüéncia fixada pelo orçamento monetário; a políti
ca de preços mínimos é estabelecida no Conselho Mone
tário; e u política cambial é estabelecida no Conselho 
Monetário. 

De que forma, realmente, o organismo que executa a 
política no fim, que dá as- diretrizes para a sua execução, 
é o Conselho Monetário. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Estou satisfeito Sr. 
Ministro. 
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Cada um desses órgãos, natUralmente, trai O sélf apar
te e as grandes metas do Governo_ são fixadas no Conse
lho Monetário e desdobradas ao longo da execução da 
política, 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Exatamen-
te. 

O SR. RELA TQR (José Lins) - Segunda pergunta, 
Sr. Ministro: V. EJ<.~. mais do que ninguém, sabe da im-_ 
portância do process_o de_ poupança para o crescimento 
da economia e, portanto, para a futura distribuição de 
renda, que, eVidentemente, é a base da distribu_iç_ã_o ct~ 
justiça social, tanto entre as classes, naturalmente, como 
entre os indivíduos. E V, Ex' sabe também, que não bas_~ 
ta poupar, é preciso q-ue a poupança ·sej<J._irriedi!J.tamente 
integrada o mais rapid~mente possível no sistema prOdu~ 
tivo e que realmente leve o sistema a crescer. 

Em função disso, pergunto a V. Ex•: como vê V. Ex' 
os atuais instrumentos de incentivo à poupança e, segun
do: quem está poupando mais,' os assalariados ou as em
presas? Terceiro: quem está se beneficiando mais da ren
da da poupança? Há realmente_ um benefício nlaior para 
as instituições financeiras ou -não? - - ~ 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Bem. pri
meiro acho que esta é uma questão fundamental. Todo o 
problema brasileiro decorre simplesmente do fato de__que 
poupamos muito menos do que desejamos investir. Real
mente, qualquer Governo que se conformasse - o Go
verno não, a Nação, porque o Governo, aqui, é um pe
daço- em investir cxatamente o que poupa, õãO-teria·,
por definição, nem problema no balanço de pagamentos, 
nem problema de inflação. Quando aparece problema no 
balanço de pagamentos ou problema de inflação, isto é 
um indicador seguro_de que a Nação, com certas_ razões, 
está tentando investir muito mais do que poupa. h muito 
mais agradável investir mais do que a -gente poupa; iri
vestir só O que a gente poupa, não tem muita -graça. 

Mas, aqui há uma grande incompreensão. Quem pOu
pa, ou quem utiliza a poupança? Frequentemente,- as 
pessoas imaginam o seguinte: é melhor não Tazer ne
nhum investimento--porque, iniagine, POsso- comprar 
uma ORTN e vou ter um lucro, sem me incomodar. 

Mas, quem é que usa o recurso da ORTN? O que que 
a gente faz com os recursos-da ORTN? Corilo é que esta
mos mantendo Tucuruí; Itaipu? 

O Governo não tem -poupança para manter isso. Ele 
está tomando poupança do setor privado, pagando taxas 
de juros alt_as, porque são as taxas de juros do mercado, e 
investindo. De forma que o iristruriiento financeiro, 
aqui, é um meio instrumento de transferência da pou
pança privada para o setor público. 

Até acho que aqui temos exagerado. Realmente, o Go
verno tem investido de~ais e é o que tem elevado a dívi
da pública. Mas, uma das coisas mais falhas que vejo, na 
análise econômiCa brasileira, feita até por Pessoas com 
uma certa responsabilidade algumas até com PhD, com 
universitários estrangeiros, é de que eles imaginam que a 
ORTN é uma borboleta, que se comprou e não acontece 
mais nada. 

Outra coisa é o CDB, o sujeito" compra um CDB. 
Quem é que vai usar esse recurso? I:. alguma empresa que 
vai usar aquilo como capital de giro. 

Esses instrumentos são mecanismos de transferir a 
poupança do setor privado para o setor público, ou do 
setor, digamos, pessoal, para as empresas. 

Aqui, eu diria o seguinte: as empresas estão poupando 
pouco, hoje. Realmente, a política de combate à inflação 
esvaziou os bolsos, e tinha de acontecer; por outro lado, 
a política salarial mantém e fez_crescer o salário real, não 
a folha total de salários, o salário real. Isso significa o se
guinte: que o setor empresa está-p0iipand6 muito menos 
do que usava poupar e o grosso da poupança está sendo 
feíto, digamos, pelas pessoas, não só assalariados, mas 
de todos os tipos. 

O SR. RELATOR (José Lins) :..___ Certo, pessoas ffsi
C<lS. 

O .SR. MINISTRO DELFIM NETTO-Certamente, 
a lei produz uma tnmsferência de renda dentro dos assa
lariados e entre lucros de salários. 

Em terceiro lugar, acho que o ponto chave é o seguin
te: ou temos de reduzir os investimentos públicos e dei
xarmos de fazer apelo a essa poupança, ou temos de 
completá-los: fi:izindo apefo à essa p"oupança. 

Acho que não há a menor dúvida de que já atravessa
mos mais do que a metade da ponte. Não podemos falar 
com uma certa irresponsabilidade, como se propõe, para 
programa, para aquele. Ninguém que, dia, teve respon
sabilidade de alguma coisa, pode imaginar que seja fácil 
paiar: E se o sujeito assume a responsabilidade política 
de Parar; míls riãO tem nenhüma dificuldade de assumir 
responsabilidade política de parar. h que parar é uma 
b-url-"íce,--naõ polítiCa,-mãs econôrilica, é jogar feira tudo 

_ aquilo que se pôs, tem que se estudar na margem se vale 
_a pena terminar ou não, e tudo aquilo que vale a pena 

terminar, tem que terminar. 
:E: pai- iSSO que o combate à inflação está sendo muito 

mais difícil do que poderia ser é por isso que a solução 
do balanço de pagamento é muito mais dificil do que po
deria ser. Era muito simples resolver o problema doba
lanço de pagamentos simplesmente parando os dois me
trôs, parando a AÇOMINAS, parando a Ferrovia do 
Aço. Eu deixava de importar três bilhões de dólares, 
aparecia um saldo comercial de três bilhões ou quatro bi
lhões de dólares, e estava tudo resolvido. 

Só que eu não tiraria o proveito da maturação desses 
dóhucs pois eles estão maturando. Este ano, mais de um 
milhão de sujeitos vão usar normalmente o metrô do 
Rio, mais de um milhão de pessoas vão usar normalmen
te o metrô de São Paulo. Então, é preciso terminar; ain
da que isso seja difícil, ainda que isso implíque em elevar 
a divida interna, ainda que iSso implique em manter a 
Taxa de juro elevado, porque nós somos responsáveis por 
essa taxa de juros. Por quê? Porque você está induzindo 
as pessoãs-- a abdicarem de uma parcela da sua renda, 

-pata terminar o metrô, para terminar a Ferrovia do Aço, 
para terminar a AÇO MINAS, para terminar Tucuruí, 
para terminar Itaipu. 

Mas são instrumentos que vão nos ajudar uma vez 
prontos ltaípu, representa o quê? Seiscentos mil barris de 
petróleo por dia! Não é brincadeira. Se nós olharmos o 
que aconteceu na economia brasileira, foi a economia 
que se ajustou mais depressa a mudança de oferta de 
energia, uma vez que não -podia ser feiTO -simplesmente 
conversando e, muito menos, induzindo as pessoas. Isso 
foi feito, realmente, formulando projetas que produzi
ram uma enorm(! inflação, que produziram déficits em 
conta correntes, qi.le ProdUziram a dívida que está a:í. 

Mas, qual a contrapartida dessa inflação? É simples
mente uma transferência de rendas_. A inflação foi ã for
ma pela qual se obrigou a sociedade a poupar aqueles 
projetas que ela não queria poupar normalmente e que 
eram a~solutamente necessários. O déficit em- coritas 
correntes foi produzido por uma tentativa de substituir 
as importações, sem as quais você não conseguiria tesol
ve_r a problema do balanço de pagamentos. A contrapar
tida dessa dívida não essas usinas que estão af: em Tucu
ruf, em Itaipu, n-a Ferrovia do Aço. Nós podemos discu
tir a qualidade de um projetO ou de outro; porque, como 
eu digo, o Brasil é um País de engenheiros de obras fei
tas. Não há nada mais fácil do que criticar uni prÕjeto 
pronto e nada mais simp_!es do que apoiilr um ProJeto 
QUe esiá por ser feito. De forma que temos que entender 
que a contrapartida desses fenômenos que estamos vi
vendo, são coidas físicas que estão aí funcionando. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. MinistrO, não há, 
do po~to de vista prático nenhuma razão para que al
guêm invista no nosso sistema, e claro - por mero dele-
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üwtismo. Portanto, há que haver uma compensação em 
termos de lucros, de benefícios, usei lá do que seja, para 
quem investe. 

Dentro desse enfoque, eu pergunto a V. Ex~; também 
ligado com a mesma anterior: hoje, entre nós, as insti
tuições financeiras e, particularmente, os bancos; faço 
esta pergunta a V. Ex• porque ela tem sido, repetida
mente, trazida ao debate no plenário- Os bancos estão 
impulsionando o desenvolvimento ou o desenvolvimento 
est<i impulsionando os bancos? 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Acho que são 
as duas coisas, mas uma coisa ê certa: os bancos tiveram, 
este ano, um lucro extraordinário, que dizer, um lucro ex
traordinário na sua definição mais própria. S um lucro 
que caiu do Céu, não dependeu do erro do Governo_ e 
não dependeu das virtudes dos banqueiros. Foi uma coi
sa que aconteceu lá fora e eles se apropriaram aqui den
tro. O Governo, por isso, instituiu durante este ano um 
adicional de imposto de renda que captura uma parcela 
desses lucros. Agora, V. Ex• tem toda razão quando diz 
ninguém investe simplesmente por investir todos _estão 
buscando um -lucro. O sistema bancário tem tido bons 
lucros, tem ajudado o desenvolvimento nacional e tam
bém é ajudado pelo desenvolvimento nacional. Afinal de 
contas, ele é uma parte de um organismo que está cres
cendo. 

O Senador Saldanha Derzi apontou, na sua obser
vação, uma coisa importante: o brasileiro é extremamen
te ativo; pequenas cenourinhas põem o País iiiteiro para 
correr numa mesma direção. Ele tem uma mente que é 
capaz de ver onde estão as vantagens e rapidamente se 
ajustur. Então, num Pais como o nosso, não se pode ima
ginar qU:e o País cresça sem lucro. Para se mobilizar esta 
Nação, é preciso que quem investe tenha lucro, ê preciso 
que quem trabalha receba uma remuneração razoável, ê 
preciso, afinal de contas, que nós tiremos as vantagens 
de sermos um País que tem condições de ser capitalista. 
Não é simplesmente a vantagem econômica, porque essa 
é enorme, mas é vantagem política. Quem tem condíçõ_es 
de ser capitalista, tem também condições de ser livre. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex~ diz muiio 
bem. Eu chamaria a atenção para uma frase do Senador 
Saldanha Derzi, quando ele se referiu à recuperação da 
Pecuária. Faço essa obeservação, porque há também 
uma critica muito severa de que o Governo estã muito 
disposto a ajudar em custeio, mas não em investimentO. 
Essa crítica é particularmente agressiva quando se trata 
da pecu<iria. De modo que eu fiquei satisfeito quando 
ouvi o Senador Saldanha Derzi falar na recuperação da 
pecuária, embora ele tenha feito uma advertência de con
trário. 

Faço a pergunta especificamente a V. Ex': por que a 
preferência pelo custeio, neste momento, e por que uma 
certa aversão pelo investimento? Esta pergunta, também, 
é muito comum do lado da Oposição. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- No caso da 
pecuária, nós imagiriávamos que tínhamos que fazer al
gum programa de financial investimento. A grande ver
dade é _o seguinte: nós lançamos inclusive esse programa, 
com uma idêia e, no meio do caminho, nós vimos o se
guinte: ·a resposta do seta r era tão eficaz, o setor estava 
reinvestido seus próprios recursos, que nÓs preferimos 
utilizar o recUrso para o custeio e para outros investi
mentos. O caso da pecuária é um caso típico, O Senador 
tem toda razão quando diz sobre condições favoráveis de 
preçoS, principalmente a liberação dos preços. Nós te
mos memória curta! As pessoas falam do ano de 1981. 
No ano de 1981, realmente, o preço da carne subiu 40%, 
não muis do Cjue isso, mas se esquecem que, em 1979, a 
arroba custava trezentos e quinze cruzeiros. Nós libera
mos o preço da carne em março de 1979, e dezembro de 
1979, a arroba custava mil cruzeiros. Quando chegou em 
fins de 1980, esta v a em mil e oitocentos cruzeiros. Aí teve 
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um truque, uma loucura realmente: criou~se o que se su" 
punha que era bolsa de gado, não sei o quê, puxaram o 
preço do boi para dois e setecentos, dois e quatrocentos, 
que era totaimentelnsustentável, teve que vir e veio abai" 
xo_. _ 

Então, em dois anos, o preço multiplicou por 6. FÕi 
isso realmente_ que produzi li essa espantosa recuperação 
dà pecuária. Não foi nem o Goveno, nem o crédito, nem 
coisa nenhuma. foram os bois e as vacas mesmo. Não 
teve ninguém, nós somos meros espectadores desse pro" 
cesso. Foi o efeito da liberação de preço, que tinha sido 
prometido pelo Presidente da RepúbTiCa no dla de sua 
posse. Este ano, realmente, o preço do boi subiu 40%, 
um pouco mais, um pouco menos. Foi uma espécie de 
compensação do passado, que o Senador tem toda ra
zão, é no seguinte: se você permitir se a· relação entre o 
preço do bezerro e o preço da matriz se desequilibre, vo
cê começa a caminhar no sentido de corrigir o estoque, 
isto é, de abater matrizes. Também aqui é ínteressaOte, 
porque não vai acontecer nada,- durante dois anos, dá- a 
impreSsão de que está tudo bem, mas tio -terceiro ano: o 
boi se Vinga, porque reãlmente Você tem uma escassez. 
Isso é fatal, isso é ínexorãvel. A carne tem uma demanda 
muito inelástica. Se Você aumentãr o preço d<i Carne em 
40% 50%, o consUmo da carne cai muito pouco; cai 5% 
6%, mas leva 4 anos, grosseiramente, entre a decisão de 
produzir um boi e obter a carne, Então, Você tem duas 
combinações: eu era economista, já faz muitos anoS, mas· 
os economistas costumavam dizer que quando Você tem 
uma demanda muito inelástica e uma oferta que respon
de com atraso aos preços, isso produz um ciclo interno, 
Se Você olhar o preço do boi, Você vai ver que ele tem 
um ciclo que nem todos erros acumulados do Governo 
conseguiu eliminar. O que-é que l'ãzo Govern'o, normal
mente? Na época de expansão do preço, que é a época 
mais difícil para o Governo, o Governo segura o preço. 
Quando ele segura o Preço~ ele atfasa.-a resposta. Então-, 
é uma resposta sozinha depois de dois anos, e é muitO de
sagradável Você dizer para o sujeito: .. Deixa subir o 
preço agora, porque daqui a dois anos nós vamos ter be
nefíCiõ-S'~-E:mui10-difíc1rCOriifireeildei iS!iO. VOCê-riãO re~ 
siste à tentação, e segura o preço agõra. Segurando o 
preço agora, o alívio só ve-m-___;, se vier- -4, 5 anos de
pois, quando Você tomar a decisãO di'fiberar o preço. 
Isso é- assim com o cacau, isso é assini COm o café, isso é 
assim com todas as plantas perenes, cuja demanda ainda 
é elástica. Hoje, temos uma consciêncía ·cTã-ro dissO e ê 
por isso que estamos tomando cuidado para não permi
tir, para ni"io exacerbar esse ciclo. Nós jamais podefemos 
eliminar o Ciclo, Senador, eié é inerente à pecuária, a pe
cuária cresce por ciclos. O que o Governo faz, quando 
ele entra meio sem jeito, é_ampliar o_ ciclo, e não corrigir. 
Então, o que estamos tentando fazer desta vez é uma ex~ 
periência nova,_i! diminuir a amplitude do ciclo e, com 
esse estoque regulador, não há a menor garantia de que 
consigamos isso. Mas, se desenvolvermos um setor ex
port::~dor adequado, estou convencido de que vamos re
duzir a amplitude do ciclo. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Em suma, é também 
um problema de mercado externo. 

O SR. SALDANHA DERZI- Já diminuiu o ciclo. 
Antigamente, eram cinco anos- de vaca gorda e cínco 
anos de vaca magra. Agora, quando começou a era da 
vaca gorda, imediatamente paSsamos para a Vaca magra. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO - Não esta
mos na vaca magra, estamos fazendo um regimezinho. 
(Risos.) 

O SR. SALDANHA DERZI- Mas o ciclo realmente 
diminuiu. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Já encurtou, 
sim. 

O _SR. RELATOR (José Lins) - Mas, agora é época 
das vacas gordas. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO - Estamos 
_ num regimezinho. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Meu caro Ministro, 
eu lhe peço desculpas porque agora vou fazer uma per
gunta também de profundo interesse para esta Coniis
são, mas que tem uma conotação regional: V. Ex~ sabe 
que nas políticas de desenvolvimento econômico é muito 
freqüente recorrer-se a bancos de desenvolvimento, para 
ajudar certas áreas ou certos setores pouco desenvolvi~ 
dos_ Na sua opinião, essa é uma política adequada ou é 
realmente uma política inadequada, ou seja, uma forma 
ineficaz de conduzir a ação do Governo para o processo 
de desenvolvimento desses setores ou dessas áreas, como 
é o:'Caso do Nordeste, pouco desenvolvidas? .Se esse tipo 
de política é eficaz, por que não se estuda com mais pro
fundidade o problema da adequação de recursos de ban
cos regionais, como o Banco do Nordeste, o BASA e ou
tros que, realmente reclamam muito, não eles, mas as 
próprias instituições e até a região, o povo como um to~ 
do'! Esta é a pergunta que faço a V.Ex~. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO - Meu caro 
Senador Josê Líns, vamos ao fundo_ dessa questão. Real

- mente, o problema não depende de banco, o problema 
depende de recursos. 

O SR. RELATOR (José Lins)- É verdade. Mas faço 
eSsa pergúnta a v: EX•. -porque há alternativas. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- No Brasil, 
nás temos essa tendência: quando se tem um problema, 
cria~-se um organismo para resolvê-lo, sem compreender 
que a criação do organismo é, em si mesmo, um novo 
problema. Então, eu tinha um problema de faltas de re
cursos para o Nordeste; crio um banco, constitui uma di
reta ria para o banco, compro um prédio, arranjo 500 
funcionários, váficis aUtomóveis. Metade dOs recursos 
ftue-eu--ttii:ha,--de- 511-ídil; já -é comidd-nessa ·admi-rriSiraçàO. 
Aí, ficO com um outro problema, que é o de criar mais 
r~cursos. Mas criamos o Banco do Nordeste, o BASA, 

--na esperança de que eles sejam bancos especializados, 
eles conheçam a região melhor do que os outros, e é ver
dade isso. 
Estamo~ no llmite superior da divisão possível. A 

criaÇão de niais bancos seria, na 'minha opinião, um de-
sastre, porque o que não temos não é -falta de brincos; 
mas falta de recursos. Então, como o banco não criare-
cursos, se eu tivesse concentrado isso no Banco doBra
sil, é óbvio que com uma caixa muito menor do que a 
dos três, o Banco do Brasil faria o dobro. Por que? Por
que é da natureza do processo. Hoje, nós temos insti
tuições que recebem todo o nosso apoio, mas o apoio 
não é suficiente. E _não é, pai quê? Vejam uma cOisa: nós 
teríamos que aumentar muito os recursos, digamos, do 
BNB, para que ele pudesse se transformar no instrumen
to que todos nós gostaríamos que ele fosse. Ele não é ine
ficiente não. O BNB tem, na sua presidência, um dos me~ 
lhores banqueiros deste PWs, que sabe do que se trata, 
sabe o que está fazendo. f: que não há recursos para tu
do. 

Como as safras, diga_mos, são defasadas, se V. Ex• ti~ 
vesse uma caixa única, quando se tem llo Nordeste,_ tem 
-entresafra no Sul a sua caixa está migrando, e a mesma 
Caixa está fianaciando setores e regiões diferentes. Claro· 
que s_eria mais eficiente. Mas, hoje é uma questão ociosa. 
Temos realmente que reforçar os bancos como temos fei
to. 

Vejam; Os Bancos recebem uma dotação importante 
do Orçamento Monetário a custo zero. Não são bancos 
de captação especialmente privilegiados. Um caso como 
o Banco do Brasil, V. Ex• pode montar um sistema para 
captar recursos no Sul para aplicar no Nordeste ou no 
Norte. É ex.atamente por isso que quando se cria um 
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banco regional, como nós criamos, depois aos poucos 
vai-se deixando-o instalar nos outros Estados, para que 
ele consiga captar recursos. Hoje, eu diria o seguinte: te-
mos uma divisão que é suficiente, e razoavelmente eficaz, 
comandada por gente bastante eficaz, e que tem o supor~ 
te do Governo. Não tem todos os recursos, simplesmente 
porque realmente não existem todos os recursos. 

O SR_ RELATOR (José Lins)- V. Ex~. que conhece 
a dimensão política do problema, sabe que ess_e não é 
certamente o forum para discutirmos em ~etalhe. Mas, 
há um ponto que é fundamental: a eficiência da política 
do Governo em termos de resposta ao desenvolvimento 
de uma região pobre e acredito que este problema, no 
seu objetivo fundamental, eStá acima de qualquer outra 
consideração. No entanto, a dimensão política do 
problema é sério e essas instituições são, hoje, pratica
mente patrimónios daquelas regiões. 

Mas, Sr. Ministro, estou plenamente satisfeito. Fiz as 
perguntas e obtive as respostas melhor do que supunha, 
mas quero, em primeiro lugar, agradecer a V. Ex~ -e 
certamente o Presidente Tancredo Neves o fará também 
-pelos elogios que V. Ex~ fez ao trabalho desta Comis· 
são. Certamente esse elogio é muito mais dirigido àque-
les depoentes que aqui estiveram, trazendo-nos as luzes 
da sua contribuição para a análise de um problema que é 
de extra_ordinária importância para o País, mas nos com
praz, nos alegra e nos contenta muito. 

Por outro lado, gostaria de fazer menção ao extraordi
núrío esforço que V. Ex~ vem fazendo na SEPLAN, em 
benefício deste País. Todos nós sabemos, Sr. Ministro, 
que os três grandes problemas nacionais são, hoje, o do 
balanço de pagamento, o da inflação e, certamente, 
aquele outro resultante das medidas adotadas pelo Go
verno para combater a inflação e para corrigir as defi
ciências do balanço de pagamentos, que é o problema da 
queda dos índices de crescimento da economia e os refle
xos sociais dessa redução_, que tem, como conseqUência, 
o problema ~-o desemprego, que tanta preocupação vem 
trazeQa-o-a-nQS1õào"s. . ---- ------

Mas é certo, Sr. Ministro, que V. Ex• com a sua politi
ca corajosa, eficiente, paciente, e resistente,-:- V. Ex• fei 
referência à necessidade da resistência fisica, para coriâu· 
zir essa enorme processo que é a administração econôri'ti· 
ca e financeira do País. Mas o País tem realmente em V. 
Ex~ o ~,amem eln que pode confiar. Os resultados aí es
tão penosa e ard~a.mente c?nseguidos, mas as primeiras 
respostaS para o balanço de pagamento estão aí. TemoS 
hoje, ao invés de um deficit na balança comercial de dois 
bilhões de dólares no periodo do ano passado, um supe
ravit em cerca de setecentos milhões de dólares e, se Deus 
quiser, a previsão de um bilhão de dólares para este ano, 
de superavit, e três para o ano que vem, serão atingidos. 
V. r;_x• m~rece_, portanto, os elogios do povo e de seus re-
pre~entantes, por este trabalho. 

No que diz respeito à inflação, a duras penas manten
do a legislaçãO salariaf, que é importante para que o ó
nus da inflação não recaia somente sobre os assalaria~ 
dos, sabe Deus com que conseqUências para a área em
presarial e, inclusive, par<~: a área social, com a redução 
dos empregos, de.qualquer modo V. Ex~ já conseguiu 
que a inflação caísse da ordem de 120% para a ordem de 
lÇIÕ% e não há dúvida de que iiemos chegar ao fim do 
ano com a inflação de dois dígitos. 

Finalmente, quanto a correção desses efeitos danosos, 
punitivos da política inflacionária no campo social, prin· 
cipalmente na área do desemprego, sei das preocupações 
do Governo. Sei, também, que ultimamente V, Ex' 
v_em estudando algumas medidas para compensar um 
tanto, pelo menos, nas grandes regiões onde o problema 
se agrava de mais, a queda do emprego. Eu não teria se· 
não eJogios para essa política. Sei que o povo espera 
mais ainda _do que o que se está obtendo, mas sei tam
bém do esforço, da padênciã, da dedicação, do trabalho 
que V. Ex.~ vem diuturnamente oferecendo a este País. 
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De modo que, V. Ex• receba, não só os nossos agrade
cimentos pela colaboração e contribuição que de_u parti
cularmente ao Relator desta Comissão, mas também 
pelo trabalho que vem desenvolvendo em pró! da econo
mia nacional, em pró] não só da economia, mas da so
lução de nossos problemas sociais, Tenho certeza, Sr. 
MiniStro, de que o povo há de reconhecer que por trás 
dessa mão que tenta controlar essas forças que às vezes 
nos alcançaram, existe um grande coração e, sobretudo 
uma grande inteligência dedicada à causa nacional. Mui
to obrigado a V. Ex•. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO....; Muito obri
gado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Taricredo Neves)- Sr. Minis
tro, esta Comissão ·roi contitüída sem nenhum objetivo 
de natureza política e, muito menos, de política parti
dária. Seus integranteS, Senadores PrOViridos de todos os 
Partidos, têm se ded[cado a um trabalho isento, honesto, 
objetivo, com a preoCupação exclusiva de registrar a evo
lução das instituições financeiras··nacionais ni::Sses _últi_
mos vinte anos. 

Peço permissão, não obstante, a V. Ex•, para três per
guntas que considerQ importantes: primeiro, para escla
recimento de notícias_ qUe correm iiiStstêfttefnértte, i"riten:. -
sificadas n.os últimos meses pelo Congresso Nacional. 
Essa pergunta eu a resumiria da seguinte forma: É pensa
mento do Governo ampliar a presença e·a-·participaçãO · 
do capital estrangeiro em nossas instituições financeíras, 
ou melhor, ampliar a presença· na área dos bancos c-o
merciais e majorar a quota de partiCipação do capital es:.. 
trangeiro na área dos bancos de investimeritOS?. - -

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- E uma tra
dição oral, no Conselfio Monetário·, de qiie nos bancos 
comerciais nós não permitimOs - Pof motivos que tal
vez não coincidem com que as pessoas pensam - o au
mento da participação do capital estrangeiro. E nos ban
cos de investimentos, esSã. particípaçã·o está limitada a 
1/3 do capital, e vai continuar assim. Se V. Ex• me per
mite, gostaria de esclarecer que o fato de termos impedi
do a participação do capital estrangeiro na ampliação 
dos bancos comerciais, deveu-se a um motivo muito sim~
ples: não que eles pudessem causar um grande mal à ec.o
nomia, mas ao fato de que cada vez que se faz uma polí
tica de combate à inflação, realmente um banqueiro tem 
que ser eleito como o vilão; o GovernQ é o vilão, mas o 
banqueiro tem que padicipãr desse processo e quando é 
um banqueiro estrangeiro, o vilão passa a ser o capital 
estrangeiro. 

Então, desde o início, em 67, nós decidimos que nesse 
campo o capital estrangeiro não deveria aumentar a sua 
participação. Assim foi feito e nu-nca mais, no· SIStema 
bancário comercial, Se pe-rmitiu essa amplíação. Com a 
instituiçãõ dos bancos de investimentos, reduzimos essa 
participação a 1/3, que permite aos bancos de investi
mentos uma ação das mais amplas, tanto interna, como 
externa, mas sem que eles tenham a capacidade de con
trolar. O Banco Central, nesse caso, é extremamente ri
goroso V. Ex' sabe disso- há um con_trole, não só dos 
estatutos, mas uma vigilância muito séria, sobre o acor
do de acionistas, de forma que esses bancos são realmen
te administrados por nacionais e é intenção do Governo 
manter a mesma política. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Muito 
obrigado. 

Sr. Ministro, fontes fidedignas do Governo Vêm anun
ciando para 1982, uma linha de ação de polítiCa econô
mica que, vísando reduzir" a área ao desemprego, vai pro
mover vultuosos inveSfrinentos· nos setores de área: q·Uase· 
que municipal, com o objetivo de melhorar as condições 
de vida, fazendo, realmente gastos nas áreas de habi
tação, de saneamento, de urbanização, de um modo ge
ral, objetivos que têm, s-obrC ·a pfetextO" de atender com 

um~ solicitação justa e legítima da sociedade, na realida
de, trazer um e-<>tímulo de natureza partidária à orga-rli
zação politica em que o Governo se sustenta. Pergunto a 
V. Ex-'. levada a efeito essa potitica, se verdadeira, não 
estaremos correndo o risco de ver alterado profunda
mente toda base monetária já consolidada e alcançada 
pelos esforços realizados pelo Governo e, sobretudo, por 
V. Ex' nesse último ano? 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO-Gostaria de 
esclarecer o seguinte: tudo aquilo que o Governo preten
de realizar em 82, está inscrito no ·orçamento que foi 
aprovado pelo Congresso, está financiado com recursos 
adequados. Não se deve esperar da ação do Governo ne
nhuma tensão inflacionária adicional; seria absurdo es
perar do Governo uma ação que conduzisse à execução 
des.sus obras~ mas V. Ex• pode ter certeza de que ludo 
aquilo que vai ser exec_utado está inscrito no àrça"rnento e 
finanCíãóo de forma adequada. 

Ó SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Sr. Minis
tro, nos trabalhos levados a efeito por esta Comissão, 
um ponto ficou realmente cO[ltrovérsio ·e, .em muitos de 
seus aspectos, obscuro. Acho que a palavra de V. Ex~. é 
sem dúvida, a mais autorizada e a mais credenciada para 
elucidar t!sse eiligma:- Qual é realmente a política do Go
Yerno para co_nter o. endivida~ente externo no Bra_sil? 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Em primei
ro lugar, é preciSo dizer que não se supõe que nenhum 
país vá liquidar a sua ~ívida, o que seria o mais perfeito 
absurdo. Nós pretendemos é que a dívida cresça não 
mais do que a desvalorização do dólar. Nós desejamos 
manter a dívida em termos reais constantes, e fazer o se
guinte, Senador:ampliitr as exportações de forma signifi
cativa, de tal forma a reduzir o déficit em contas corren
tes e, portanto, reduzir pouco a pouco, o significado da 
dívida sobre os outros indicadores da economia brasilei
ra. fsso nós fizemos em 79, nzemos em "só, terrhirlamos 
de fazer em 81, e é nossa esperança de que possamos fa
zer em 82, isto é, nós estamos melhorando os indicadores 
da dívida. 

Se V. Ex• tomar como indicador, digamos, as expor
taçõ~s, vai verificar que o serviço da dívida decresce com 
relação às exportações; se tomar como.indicador, qual
quer--Outra variávd "razoável, vai verificar· que eStamos 
cuidando para que a dívida tenha uma expressão menor. 
V. Ex• disse bem "conter a dívida". Estamos procurando 
conter a dívida de forma a que ela represente, com re
lação ao produto, com relação. às exportações, com re
lação às necessidades de pagamento, parcelas cada vez 
meriores de_recursos i_nternos. 

O SR. PRES-IDENTE (T ancredo Neves)___: Sr. Minis
tro, agradeço a sua presença nesta Comissão. V. Ex• nos 
trouxe subsídios valiosos. 

Com o seu depoimento, encerramos a parte dos nossos 
trabalhos que diz respeito à coleta de informações, não 
apenas entre as autoridades monetárias do Governo, 
mas sobre aqueles especialistas e entendidos na matéria. 

Da atuaçãO de V. Ex• na vida pública deste País, todos 
nôs pOdemos cfivirgir e eu sOu dos que mais tenho diver
gidO, e tenho também que divergir. Mas, sou otirig<ióO a· 
reconhecer que há em V. Ex• erros de entendimento, mas 
nunca erros de vontade. V. Ex• sempre foi um carajoso, 
u·m- desaSS:õin-brãdo, um destemerOso homem público, 
capaz de tomar decisões, capaz de lutar por elas, de reco
nhecer humildemente os seus erros e buscar sempre no
vas p·crspectiVas. 

Agradecemos a contribuição que nos trouxe e mani
festamos a V. Ex• o nosso reconhecimento pelos serviços 
que·tem prestado ao ilosso povo. 

O SR. MINISTRO DELFIM NETTO- Muito obri
gado, nobre Senador, sou _eu quem agradece. (Palmas.) 

(Levanta-se a reunião às II horas e 50 minutos.) 

Setembro de 1983 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
(Resolução n'>' 52/80) 

16~ Reunião. realizada em 9 de mar~o de 1983 

Às dP.zesseis horas do dia nove de março do ano de mil 
novencentos e oitenta e três, na Sala da Comissão de Fi
nanças- Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senho
res Senadores José Lins,_Almir Pinto, José Fragelli, 
Mauro Borges, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume e João 
Lúcio, reúne-se· -a CoinisSão Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n'>' 52, de 1980, destinada a investi
gar o funcionamento do Mercado Financeiro do País. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Virgilio Távora, 
Gabriel Hermes, João Castelo, Pedro Simon, Albano 
Franco, Jaison Barreto e AffOnso Camargo. 

Em obediência ao que dispõem aS normas regimentais, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, comunica-ndo aos Senhores Senadores pre
sentes que, em-' virtude das novas indicações dos 
rrieffibros da Comis.S.ão, súã procedida eleição pari Pre
sidente. 

Distribuídas as cédulas de votação e colhidos os votos. 
verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador José Frage!H .............. ,., ... 6 votos 
Em branco ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
Em cumprimento ao deliberado, o Senhor Senador 

Almir Pinto, Presidente eventual, proclama eleito Presi
dente da Comissão o Senhor Senador José Fragelli. 

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. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
I8' Reunião, realizada em 17 de agosto de 1983 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Co
missão, sob a presidência do Sr. Senador Helvidío Nu
nes., Presidente em exercício, reúne-se a ComissãO de 
Constituição e Jus_tiça, com a presença dos Srs. Senado
res Aderbal Jurema, Martins Filho, Carlos Chiarelli, 
Marcondes Gadelha, Amaral Furlan, Odacir Soares, Pe
dro Simon e Enéas Faria. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Murilo Badaró, Guilherme Palmeira, Carlos 
Alberto, José Fragelli, José lgnácio e Hélio Gueiros. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente em 
exercício declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura 
da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta, na ordem_deteiminada pelo Sr. Presidente. 
Item 3. Projeto de Lei da Câmara n"'l7, de 1983 (.projeto 
de Lei n"' 3.862-B/80, na CD), que acrescenta parágrafo 
ao artigo II da Lei n"' 6.683, de 28 de agosto de 1979-
Lei de Anistia, relativamente aos servidores que não fo
ram condenados pelo Poder Judiciário. Autor: Deputa
do Célia Borja. R~lator: Senador Hélio Gueiros. Pare
cer: Favoráyel, por constitucional e jurídico. Não haven
do diScussão o Sr. Presidente em exercício _põe ~m vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
5. Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1983 (Projeto de 
Lei n"' 4.524-B/81, na CD), que torna obrigatória a apre
sentação de Certific~do de R,egularidade de Situa_ção ...... 
CRS, quanto ao Fundo de Garantia d.:> Tempo de Ser
viço- FGTS, para os fins que menciona. Autor: D_epu
tado Celso Peçanha, Relator: Senador Carl.os Chiarelli, 
Parecer: Favorável, por constitucional e juríd_ico. Não 
hav-~ndÜ-disCusSão, o Sr. Presidente em exercício põe em 
votação o parecer, que é aprovado. Votando c_ontraria
mente os Srs. Senadores Hélio Gueiros, Martins Filho, 
Enéas Faria e Alfredo Campos. 
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O Sr. Presidente em exercfcio";"Senador Helvídio Nu
nes, registra a presença do Sr. Senador Aloysio Chitves. 
Saúda-o e concede-lhe a palavra. O Sr. Senador Aloysio 
Chaves agradece, e faz elogios aos trabalhos da Comis
são. Com a _cheg"ada à reunião do Si-. Sen·aaor Murilo· 
Badaró, o Sr. Presidente em exercício, Senador Helvídio 
Nunes, passa-lhe a presidência. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Seriador Murilo Bada
ró, continua a apreciação da pauta. Item 7. Projeto de 
Lei da Câmara n9 10, de 1983, (Projeto de Lei n~> 170-
B/83, na CD), que institUi O Seguro-Desemprego. Autor: 
Deputado Paulo Mincarone. Relator; Senador Carlos 
Chiarelli. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídi
co. Posto em discussão o projeto, o Sr. SeTlador-PiSSos 
Pôrto soliCita vista, que é defedda-pdo-Si-.-Pri!.sideri.te:_ 
Item 2. Projeto de Lei do Senadõ n~' C88, de 1982, que 31-
tera a redação do artigo li' da Lei n~' 6.686, de 1979. Au
tor: Senador José Lins. Relator: Senador Marcondes 
Gadelha. Parecer: Favorável à emenda da Câmara dos 
Deputados. O Relator, Senador Marcorides Õadelha, 
solicita à Presidência conseniimerito para ler 0 seu pare
cer. A Presidência neg"a, alegãndO QUe na reunião arite
rior já havia sido Hdo. O Sr. Presidente dá a palavra ao 
Sr. Senador Amaral Furlan, para ler o Seu voto em sepa
rado. Posto em discussão o parecer e- o voto em separa
do, o Sr. Senador Helvidio Nunes pede i palavra, e de
clara que deve ser assegurado o direilo do rel:itor ler 0 
seu parecer. A Presidência mantém a decisão. PostO em 
votação o parecer, é o mesmo rej"eitâ.do, passimOo assim 
o voto em separado a ser parecer e o parecer a ser voto 
vencido em separado. Votando contrário os Srs. Sena
dores Carlos Chiarelli e Alfri!do CaffiPOs. Absteve-se de 
vo~ar o Sr. Senador Helvídio Nunes. Item 9. Projeto de 
Lei do Senad? n9 329, de 1981, que-modifiCa-a t-edaÇão 
dos incísos I e II do artigo 487 da CLT.Autor: Senador 
Pedro Simon. Relator: Senador Aderbal Jurema. Pare
cer: Favorável, por constitucional e jurfdico, na forma 
da Emenda n9 1-CCJ, que apresenta. NãO havendo dis
cussão, o Sr. Presidente Põi_e_ffi votaçãO o parecer, qi.te é 
aprovado por unanimidade. Item lO. Projeto de Lei do 
Senado n9 27, de 1983, que dispõe sobre a criação de um 
Fundo Especial para o desenvolvimento integrado dare-
gião geoeconômica de Brasíria. Autor: Se-nador Heni-i
que Santillo. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: 
Favorável, por constitucional e jurídico, com a Emenda 
n~' 1-CCJ, que oferece. Não havendo discussão o Sr. Pre
sidente põe em votação o parec-ei, que e'aprovado por 
unanimidade. I tem 11. Projeto de Lei do Senado nl' 1, de 
1983, que introduz modificações nO Código Brasileiro Oe 
Telecomunicações, Lei n<~4.717, de 27 de agosto de 1962. 
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Oda· 
ci_r SoareS:, "Parecer: F"avõ"i-áv"d, por constitucional e jurí
drco, com a Emenda n"' 1-CCJ, que apresenta. N-ão ha
vendo discussão, o sr: Presidente põe em votaçãó-o-pate-
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 13. Projeto 
~e Lei do Senado n"' 17.3,_de 19~1. que extingue-os incen
trvos fiscais a investimenlõS ·aplicados na compra de 
ações e debêntures conversíveis em ações- niediante a 
composição ·de Fundos- de InvestimentOs autofízadOS 
pelo Decreto-lei n'>' 157, de 10 de fevereiio de 1967: Au
tor: Senador Passos Pôrto, Relator: Senador Pedro Si
mon. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico, 
com a Emenda de redação n'r' lCCJ, que apresenta~ Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 0 

parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 20. Pro
jeto de Lei do Senado n"' 39, de 1983, <jue autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de- emergência de 
70% (setenta por cento) paTa ·servidores públicos fede-
rais, e dã outras providências. Relator: Senador Helvidio 
Nunes. Parecer: Contrário, por inconstitucional. Não 
havendo discussão, o Sr: Presidente põe em votação 0 

parecer; que é aprovado por unanimidade. Item 22. Pro
jeto de Decreto Legislativo ri~' 16, de 1982 (Projeto de 
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Decreto Legislativo n~' 136-B/82, na origeri:t), que aprova 
texto do Acordo Básico de Cooperação Cientffica e Tec
nológica entre o Governo da Repúj::llica Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador, concluído 

-- enrBrasília, a 9 de fevereiro de 1982. Relator: Senador 
Helvídio Nunes. Parecer: Favorável à Subemenda n9 1 
da Comissào de Rdações Exteriores. Não havendo dis~ 
cussào, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 25. Projeto de Reso
lução nl' 22., de 1983, que cria a Comissão de Ciência e
Tecnologia. Autor: Senador Marco Maciel. Relator: Se
nador Amaral Furlan. Parecer: Favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, que é aprovado por unani

-midade. Item 28. Projeto de Lei do Senado n9 140, de 
1982, que fixa prazo para restituição do Imposto Sobre a 
Renda Descontado na Fonte. Autores: Senadores Pedro 
Simon e Gastão Mülter. Relator: -Senador Martins Fi
lho. ~arecer: Fa_vorãvel, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussãO o Sr. Presidente põe-em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 29. 
Projeto de Lei do Senado n~' 337, de 1981, que altera dis
positivo do Código Penal (Decreto-lei nl' 2:848, de 7 de 
dezembro de 1940) e do Código de Processo Penal. Au
tor: Senador Murilo Badaró. Relator: Senador Helvídio 
Nunes. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico, 
coma Emenda n9 1-CCJ, que apresenta. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que- é aproVado por unanimidade. Item 30. Projeto de 
Lei do Senado n9 29, de 1983, que limita a utilização de 
bromato de potássio, como aditivo qUímico, pelOs- moi
nhos, na industrialização da farinha de trigo. Autor: Se~ 
nadof Gastão M üller. Relator: Senador Carlos Chiarelli. 
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 0 

parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 31. Pro
jeto de Lei do Senado nY 66, de 1983, que institui 0 Proje-
to Nordeste e dá outras providências. Autor: Senador 
Passos Pôrto. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: 
Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
disc~ssão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que e aprovado por unanimidade. Continuando 0 Sr 
Presidente, Senador Murilo Badaró, passa a Presidênci~ 
ao Si. Senador Helvfdío Nunes, para relatar os seguintes 
projetas: Item 17. Projeto de Lei do Senado n"' 77, de 
1981- Complementar-, que cria, nas Regiões Metro
politanas, o Conselho Administrativo, constituído pelos 
Prefeitos e por representantes das Câmaras Municipais, 
~?dificando a Lei Complementar n"' 14, de 8 de junho de 
1973. Autor: Senador Franco Montara. Relator: sena
dor Murilo Bada(ó. Parecer: Pela rejeição. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente em exercício põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 32. 
Projeto de ~ei da Câmara nl' 89, de 1983 (n'~ 776-B/83, na 
CD), que assegura validade nacional às CarteiraS de 
Identidade, ·regula sua expedição e dá outras providên

-cias. Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Murilo 
Badaró. Parecer: Favorável, por constituciorial e jurídi
co, com a emenda da CCJ-Câmara dos Deputados. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício Põe em 
votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente em exercício, Senador 
Helvídio Nunes, passa a Presidência ao Sr. Senador Mu
rilo Badaró. 

Por deliberação da Presi!fência, são adiados, em face 
da ausência dos relatores, o OFS n9 9/82, PLC n'~ 98/81, 
PLS n~' 87/83, PLS nt? 54/83, PLS n~' 27/81, PLS nQ 
67/81, PLS no 38/83, PLS n' 275/81, PLS no 297/80, 
MSF no 247/82, PLC n' 116/82, PLS no 07/82, PLC n' 
106/83 e PLS no 18/83. 

O Sr: Presidente informa aos demais membros da Co
mis~ão haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se as
sim à apreciação do item UniCo. PrOjetO de Lei da Câina-
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ra 0
9 57, de .1~82 (n9 5.816-C/81, ria CD), que dispõe 

so~re o exerc1~~o ~a pr.o~ssão de Economista Doméstico 
e d~ outras providências. Autor: Deputado Carlos Chia
reli!. Relator: Senador Aberbal Jurema. Parecer: Favo
rável às Emendas n9s I e 2, de Plenário, com uma sube
men~a à Emenda n9 2. Não havendo discussão, 0 Sr. 
Pres~dente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, Ja
vran~o _eu, Ronald Cavalcante Go!lçalves, Assistente da 
Com1ssao, a presente Ata, que lida e aprovada serâ assi
nada pelo Sr. Presidente. 

19' Reunião, realizada em 24 de agosto de 1983 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da 
Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Murilo Ba
daró, __ Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça com a presença dos Srs. senadores Helvfdio N~
--~e:_._Ad~rbal Jur_ema, _Guilherm~_ Palme~ra, Passos Pôrto, 
Octávio Cardoso, José Fragelli, Josê Ignâcio, Hélio 
Gueíros e Alfredo Campos. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Martins Filho, Carlos Chiarem, Carlos Alber
to, Marcondes Gadelha, Amaral Furlan, Odacír S_o_ares, 
Pedro Simon e Enéas Faria. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu~ 
nião anterior, que é dada ~mo aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. PresidCnte. 
Item l. ProjetQ de Resolução da Comissão à Mensagem 
n9 46,_ de 1983 (Mensagem n9 67/83, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de 
Pernambuco,_ a contratar operação de crédito no valor 
de _Cr$ 84.206.720,00. Relator: Senador Aderbal Jurema. 
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 0 

parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 2. Proje
to de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem 
n9 247, de 1982 (Mensagem n~'476/82, na origem), do Se. 
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Riachuelo (RN), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 7.678.943,63. Relator: Senador Passos Pôr
to. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 3. Ofí
cio "S" n9 09, de 1982 (Ofício nl' 22-P/MC/82, na ori
ge_m), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fede-

. ral, encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas 
taquigráficas e do acórdão proferído pelo Supremo Tri
bunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n'~ 
95.598_-4, do Estado de São Paulo, o qual declarou a in
constitucionalidade da Lei n~' 940, de 27 de novembro de 
1978, do Município de Aguai, daquele Estado. Relator: 
Senador José Ignãcio. Parecer: Favorável, na forma do 
Projeto de Resolução que apresenta. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 4. Projeto de Reso
lução da COI~issão de Economia à (Mensagem n9 
217/83, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Estância (SE), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 45.299.987,01. Rela
tor: Senador Passos Pôrto. Parecer: Favorável, por cons
titucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe e-m vofação o Parecer, que é aprovado por 
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unanimidade~ Item_ S. OfíC_io "S~' ·n~' 10, de 1983 (Oficio 
n~' 36-P jMC/83, na origem), ao Senhor Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, cópias das notas taquigrâficãs e do acórdão 
proferido pe[o Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário'n<? 95.841-0, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a incons_tituciori_alidade do artigo 
31' da Lei n~' 1.390, de30 de agosto de 1977,do Município 
de Itararé, daquele Estado. Relator: Senador Passos Pôr
to. Parecer. Favorável, na forma do_ Projeto de Re$0-
iução que apresenta. Não huvendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o_ parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 6. Projeto de Resolução n~ 62, de 
1983, que cria uma comissão Permanente de Defesa do 
Meio Ambiente. AutQr;_ Senador José lgnácio. Relator: 
Senador José Fragelli, Parecer: Favorável, por constitu~ 
dona! e jurídico, na form-a do substitutivo que apresenta. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é ap-rovado por unanimidade. Item 10. 
Projeto -de _Resolução n~ 65, de 1983, que· determina a 
submissão ao Senado Federal1 das cláusulas contratuaiS 
referentes a operaÇões ~ternas re_alizadas por Estados 
ou Municípios. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: 
Senador Guilherme Palmeira. Parecer: contrário ao Pro~ 
jeto de Resolução. Não !;lave.ndQ_j:ii~cussão, o Sr. Presi~ 
dente põe em votação o parecer, que é aprovado_ por 
unanimidade. Item 12. Projeto_ de Lei da Câmara N~ 116, 
de 1982 (n9 4.454~B/81, na CD}, que altera a redação da 
alínea "c" do § 3~ do artigo 4~ do Decreto~lei n~ 972-, de 
17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de jornalista. Autor: Deputado Gerson Cama~ ~~ 
ta. Relator: Senador Guilherme_ Palmeira. Pare(!er. fa~ 
vorável, por consütuclonal ejuridico na forrria- do substi
tutivo que apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Pre
sidente põe em votação o parecer,que é aprovado por 
unanimidade. Item 14. Projeto de Leí-da Câmara n~ 98, 
de 1981 (n~ 1.624-C/79, na CD), que acrescenfa parãgra~ 
fo ao artigo 899 da- COnsOlidação das Le_is do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto~lei n~ 452·,-de 19 de maiO de 1943_ 
Autor: Deputado Nilson Gibson. Relator: Senador José 
lgnácio. Parecer: FavoráVel, por constitucional ejurldi
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação 0 parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
15. Projeto de Lei do Senado N~ 58, de 1983, que çtispõe 
sobre cobrança de multa pelas concessionárias de serviçO 
público. Autor: Senador Murilo Badaró. Relator: Sena~ 
dor Martins Filho. Parecer: Favorável por conStitucio~ 
nal e jurídico. Não_ havendo discussãg, o Sr. Presi_dente 
põe em votaçã_o o parecer, que é aproVado por unanimi~ 
dade.Item t6. Projeto de Lei do Senado N~ 297, de 1980, 
que revoga o Decreto-lei n~ 779, de 21 de agos(o de_I9_69, 
que dispõe sobre aplic:.~ção de normas processuais traba
lhistas à União, etc ... Autor: Senador Humberto Lucena. 
Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: .Con~ 
trário quanto ao mérito. Não havendo discusSão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimfdade. Item 17. Projeto de Lei do Senado N~ 
67, de 1981, que acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho. Autor: Senador Humberto Luce~ 
na. Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Fa~ 
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo djs-_ 
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimiditde. Item 22'. Projetá de Lei do 
Senado N"' 54, de 1983, que inclui no currículo dos cur
sos de 29 grau dos estabelecimentos de ensino do País o 
estudo de datilografia. Autor: Senador Jorge Kalume. 
Relator: Senador José Fragelli. Parecer: Favo-rá'tel, por 
constitucional e jurídico. NãoJ:mvendo discuss_ã__o, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 23. Projeto de Lei do Senado N9 
87, de 1983, Que dispõe sobre o temp-o de duração da 
conservação de produtos alimenticios industrializado~ e 
dã outras providências. A utQi': Senaclor Afonso C amar~ 
go. Relator: Senador _ _losé Fragelli, Parecer: Favorável, 

por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação _o parecer qui é aprOvei do 
por unanimidade. _ . 

Por deliber3ção da Presidência, são adiadas, em face 
da ausência dos relatores, o PRS N~ 45/83, PRS N~ 
34/83, PRS N• 37/83, PLC N• 24(83, PLC N• 106(82, 
PLS N• 27/81, PLS N'46/S2, PLS N• 38(83, PLS N• 
18/83 e PLC N• 275(81, 

O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co'!. 
missão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa~se as~ 
sim a apreciação do Item Único. Projeto de Lei da Câ~ 
mara N~ 10 de 1983 (n~ l7D-B/83, na CD), que institui o 
Seguro~Desemprego. Relator: Senador Carlos Chiarelli. 
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Conce
dido vista ao Senador Passos Pôrto, em 17/8/83. O Sr. 
Senador Passos Pôrto devolve O- Projeto, e relata oral
mente seu voto em separado contrário. O Sr. Senador 
Passos Pôrto requer oralmente a Comissão, qtie seja o 
PLC 10/83, anexado às demais proposições que trami
tam na CaSa. A Comissão apfova o requerimento por 
unanimidade. 

· N ãda lnaiS haVendo a tratar,--encerra~se a reUniãO, la
Vrando eU, Roiwld Cavalcante GOnçalves, Assistente da 
C'offiiSSão, a presente Ata, que lida e aprovada, súá assi
n'ãda pelo Sr. Presidente. 

20~ Reunião realizada em- 31 de agosto de 1983 

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de 
a:gos~o de mil novecentos e oitenta e três,_ na Sala da Co
missão, sob a presidência do Sr. Senador Murilo Ba,daró, _ 
Presidente, reúne~se a Comissão de Constituição e Jus~ 
tiça com a presença dos Srs. Sen-adores Hefvídio Nunes, 
Guilherme Palmeira, Martins Filho, Marcondes Gade~ 
lha, Amaral Furlan, Passos Pôrto, Octávio Cardoso, Jo~ 
sé Fragelli, Pedro Simon e Hélio Gueiros. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senado_res Aderbal Jurema, Carlos Chiarelli, C~rlos Al
befto, Odacir Soares, José lgnácio e Enéas Faria. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa~se à apreciação das matérias constan~ 
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
Item L Projeto de Decr!!tO Legislativo n~ 07, de í982-
(n9 124-B/82, na CD), que aprova o texto do Acordo Bá
sico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Goveroo elo Reino 
da Arábia Saudita, concluído em Brasília, a.J3 de agosto 

--de l98t. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: Fã.vo~ 
ráveJ, por constitucional _e jurídico, na forma da Sube
menda n'~ 1-CCJ à emenda substítutivan~ 01 da Comis
são de Relações Exteriores. Não havendo discussão, o 
Sr. Preside-nte pÕe em votação o parecer, que ê aprovado 
por unanimidade. Item 4. Projeto de Lei da Câmara n~ 
33, de 1981 (n~ 3.310-Bj77,_na CD), que dispõe sobre as 
comemorações-dos feriados, e dá outras. providências. 
AUtor: Deputado J. G. de Araújo Jorge. Relator: Sena~ 
dor Hélio Gueiros. Parecer: FaVorável, por constituclo~ 
nal e jurídico, na forma da Subemenda n~ 2 da Comissão 
de _-Educação e_ Cultura. Não havendo discussão, _o Sr. 
Presidente põe- em votação o parecer, crue--ê aprovado 
por ·unãnimidade. Item 5. Projeto de Lei do Senado n9 

76, de 1983, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5J07, de 
13 de selembro de 1906, visando restabelecer o privilégio 
da indenização dobrada ao _trabalhador que conta mais 
de lO anos de serviço e é despedido sem justa causa. Au~ 
tor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador H~Hº
Gueifos. P.ar!!c.er: Favqráv_el, por constitucional ejurídi

. co: regimenta(, de boa técnica legislativa e, no mérito, 
oportuno e conveniente. Não havendo discussão, o Sr. 

- Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 
votando coritrariamente os Srs. Senadores Helvídio Nu
nes e José Fragelli. Item 6. Projeto de Lei da Câmara n~ 
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147, de 1982 (n~ 2.289~8/79, na CD), que estabelece nor~ 
mas punitivas para reprimir o preconceito de raça ou de 
cor. Autor: Comissão_ de Constituição e Justiça da Câ~ 
mara dos Deputados. Relator; Senador José Frag:eUi. 
Parecer. Favorável, por constitucional e jurídico e, no 
mérito, oportuna e conveniente_, Não havendo discu§são, 
o Sr. Pre_sidente põe em votação o parecer, que ê aprova~ 
do por unanimidade. Item 7. Projeto de Lei do Senado n9 
84, de 1982, que submete à aprovação do Senado Federal 
os contratos l{isando a obtenção de empréstimos interna
cionais. Autor:: Senador lt~mar Franco. Relator: Sena
dOr José Fragem. Parecer; Fãvõrável, por constiiUcio'nal 
e jurídico, na forma de Emenda n~ l~CCJ, que oferece. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o pãracel- que é aprovado por unanimidade. Item 8. Pro
jeto de Lei do Senado n~ 129, de 1983, que obriga aspas~ 
sagciros e tripulantes de embarcações a usar colete sal~a
vldã.S, durante ãs ti-ave'ssias- fluviajs ou lacusúes. Autor: 
Senador GastãO Mllller. Relator: senador Passos Pôrto. 
Parecer: Favorável, por constitucional. e jurídico, regí~ 
mental, de boa técnica legislativa e,_ no mérito, oportuno 
e conveniente. Não havendo díscussão,_os Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprova.do, votante con~ 
trarianlente ao mérito, o Sr. Senador Helvídio Nunes_. 
I_tem 9. Projeto de Lei do 5_enado n~ 147, de 1982, qU~ 
-i~~nta de qualquer tributação' os proventos du aposenta~ 
daria, e dâ outras providências. Autor: Senador ltiltuar 
Franco. 'Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Favo-

__ .rá"l':el, por constitucional ejurí.diço. Não h\tvendo discus
.sào, o Sr. PresiQente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 10. Projeto de Lei do 
Senado nQ 156, de 1983, que denomina "Rodovia Eucli~ 
des da Cunha" rodovia federal BR~364 que liga as cida
des acreunas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul- f'ron
teira com o Peru. Autor: Senador Jorge Kalume. Rela~ 
tar: Senl:ldor_Pedro Simon. Par~r: Favorável, por c~:ms
tituciona,l e:jurídico. Não havendo dis..cussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. _Item 15. Erojeto de Lei da_ Câmara n9 96, 
de 1983, {n9 4.799-B/8!, na CD), que modifica dispo
siç.ões daLci_n9 5.108, de 21 de setembro de 1966_-Có
digo Nacional de Ti'ãnsito. Autor: Deputado Mário 
Stamm. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: Con
trário, por injurídica. Não havendo discussão, o Sr. Pre
sidente pÕe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 18. Projeto de Resolução n9 34, de 
1983, que altera os artigos 78 e 105 do Regimento Inter
no do Senado Feder_al. Autor: Senador Passos Põrto. 
Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Contrário, por 
inconstitucioriãl e jurldico e, quanto ao _mérito, por im
portuno. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Ltem 19- Projeto de Resolução n'1 45, de 1983, que acres
centa parágrafo ao ~rtigo 419 do Regimento_ Interno. 
.Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Pe
dro Simon. Parecer: FavO-rável, por constitudonal e jurí
dico. Nào havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer,_ que é aprovado por unanimidade. 
Item 21. Projeto de Lei do Senado n~ 162, de 1983-
Corilplementar, que introduz alterações na Lei Comple
mentacn"Y 11. de 25. d~ maio de 1971, gue instituiu_ o 
PRORURAL Autor: Senador_ Nelson C!!rne:iro. Rela~ 
tor: Senador Helvídio Nunes. Parecer: Contrário por in~ 
constitucional. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi~ 
dade. Item 22. Projeto de Lei do Senad9 n9 57, de 19S3, 
que obriga o regístro dos estabelecimentos hospitalares 
nos_Cons.elhos Regionais de Medicina. Autor: Senador 
Gastão ~1üller. Relator: Senador Pedro Simon. Parecçr: 
fayoráve_l,_ por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, o Sr._ Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 28. Projeto de 
Lei do Senado n~ 150, de 1981, que dispõe sobre a arreca~ 

_ dação de bens vagos, para os efeitos que especifica". Au~ 
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tor: Senador Jutahy Magalhães. Relator: Senador Mar
condes Gadelha. Concedido vista ao Senador Martins 
Filho em 15 de junho de 1983. Devolvido com voto em 
separado, favoráve!, na forma das emendas n9 01 e 02 
CCJ, que oferece. Não havendo discussão, a-Comissllo 
aprova por unanimidade o voto em separado, que passa 
a ser parecer, e o parecer do relator, passa a ser voto ven
cido em separado. Item 29. Projeto de Lei do Senado nt? 
103, de 1981, que assegura ao empregado substituto sa
lário igual ao substítuído. Autor: Senador Franco Mon
tara. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer; Con
trário quanto ao mérito. Não havendo discussão, _o Sr.. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Por deliberação da Presidência,- são 
adiados, em face da ausência dos relatores, o PLC n9 
24(83, PLS n• 38(83, PLC n• 130/81, PLC nO 35/8), 
PLC n• 47/83, PLC n• 19/83, PLC n• 81(82, PLS 
n•37 /83, PLS ri0108/82, PlC no 134/Sf, PLC no 46(82; 
PLS n• !8/83, PLS n• 27(81 e PLS n• 275/81. 

O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co
missão haver -sobre i mesa uina--pauta extra, Passa~se as
sim .a apreciação. Item L Projeto de Resolução__ da Ço
missãO de Economia à Men-sagem n9 158, de 1983 (Men
sagem n'i' 284/83, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor MiniStrO da -F'ãzefl-àil, Para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Mauâ (SP), a con
tratar operação de crédito no V"alor de CrS 
1.746.558.000,00. Relator: Senador Helvídio Nunes. Pa
recer: Favorável, por constitucional e jurídico, Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 2. Projeto de 
Resolução da Comissão de Finanças ao Oficio n~' 34, de 
1982 (Oficio n~> 165/82, nã origem), do Senhor Governa
dor do Estado da Bahia, solicitanOo autorízação ao Se
nado Federal para contratar emprêstinio externo nO va
lor de até DM 20.000.000,00 (vinte milhões de marcos 
alemães), junto ao Kredistanstal fur Wiederaur&au~Kfw, 
destinados a programas de Saneamento Básico e Irri
gação da Sub-região de Santa Maria da Vitória. Relator: 
Senador Passos Pôrto. Parecer: Favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discusSão, o Sr. Preside?-: 
te põe em votação o parecer, que é apiOvado por unani
midade. OficiO "S" n~> 19, óe 1983 (Oiicio-51--B/MC(SJ, 
na origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n'i' 97,525-0, do Distrito Federal, 
o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 4~> do 
Decreto-lei n957, de 18 de novembro de 1966, e do§ 39 do 
artigo 85, da Lei n~> 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Có
digo Tributário Nacional). Relator: Senador Helvfdio 
Nunes. Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Re
solução que apresenta, Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação -o parecer, que é- aproVado _ 
por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronaldo Cavalcante Gonçalves, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 

13• Reunião, Ordinária, realizada 
no dia lo:> de setembro de 1983. 

Âs onze horas do dia primeiro de setembro de mil no
vecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala ~fe
nador Alexandre Costa, sob, a presidência do Senador 
Passos Porto, Presidente e, eventualmente, do Senhor 
Senador Almir Pinto, reúne·se a Comissão de Municí
pios, com a presença dos Senhores Senadores Jorge Ka
lume, João Lúcio, João Lobo, Mauro Borges, Almir Pin
to, Eneas Faria, Euníce Míchfles e Benedito Ferreira. 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Junior, Benedito Canellas, 
Galvão Modesto, Carlos Alberto, Jorge Bornhausen, 
Mário ~aia, Alfredo Campos, José Inácio, Marcelo Mi
randa -e Nelsõn Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata an
terior, que é dada como aprovada. 

A seguir, o Senhor Presidente passa a presidência dos 
trabalhos ao Senhor Senador Almir Pinto e emite pare
cer .favorável ao Projeto de Resolução apresentado pela 
Coniissão de Economia, à seguinte mensagem President
cial, de nl' 123, de 1983, submetendo à aprovação do Se

-nadei Fedefal, pr-opoSta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Es
tância (SE) a contratar opçraçào de crédito no valor de 
Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, ~uzentos e 
noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros 
e um centavos), que é aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu,- Fra-ncisco Golçalves Pereira, Assistente da 
Cõ-rníssão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
ri::i.da pelo Senhor Presidente. 

14~ Reunião, Ordinária, realizada 
no dia IS de setembro de 1983 

Às onze, horas do dia quinze de setembro de mil nove
~_ntos_e oi_tenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Se
nador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Se-

- nador Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de 
Municípios, com a presença dos Senhores Senadores 
Odacir Soares, Almir pinto, Benedito Ferreira, Gastão 
Müller, Mário M:;~ia, José Inácio, Jutahy Magalhães e 
Senadora Eunice MJchHes. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Se_nador_es Lomanto Junior, Benedito Canellas, 
l_Qà_o_Lúcio, João Lobo, Gaivão Modesto, Carlos Alber
to, Alfredo Campos, Marcelo Miranda, Eneas Faria, 
Nelson Carneiro e Senadora Iris Célia. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente_de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
__r:eunião anterior. que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução 
apresentados pela Comissão de Economia, às seguintes 
Mensagens Presidenciais: I) Mensagem n9 247, de 

_1_982, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal do Riachuelo (RN) a contratar operação de 
crédito no valor de Cri 7.678.943,63 (sete milhões, seis· 
centos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta três cu
zeiros e sessenta e três centavos). Relator: Senador Almir 
Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 

- -2) Mensagem no;o 158, de 1983, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorízada a Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
l.746.558.0UO,-OO- {hum bilhão, setecentos e quarenta e 
seis milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil cruzei
ros). Relator: Senador Mário Maia. Parecer: favorável. 
Aprovado por unanimidade. 

E~g<?tadas as ~atéri~_s constantes da paut_a, o Senhor 
Presidente col!lunicã a"o plenârio ter recebido ofícios de 
agradecimento, da correspondência que lhe foi enviada, 
dã:s seguintes PrefeituraS Municipais: de Anori (AM)_, 
Itamarati (AM), -Itacoatiara (AM), Presidente F{gueire-
do {MA), Juazeiro (BA), Feira de Santana (BA), lpirá 
(BA), Nova -Soure (BA), Santa Inês (BA), Caravelas 
(BA), Prado (BA), Jeremoabo (BA), Jaguaripe (BA), 
Morpará (BA), Ilhéus (BA), Amargosa (BA), lpecaetá 
(BA), Irajuba (BA):Muriliba (BA), Bonina! (BA), Ita-
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mal'aju JBA) e das Câmaras Municipais de Caculê (BA), 
Mucuri {BA) e SaJvador (BA). 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente, 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

t6• Reunião, realizada em 17 de agosto de 1983. 

Às onze horas, do dia dezessete de- agosto de mil nove-
centos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Se· 
nhor Senador Luiz Viana, Presidente, pr-esentes os Se· 
nhores Senadores Lourival Baptista, João Calmon, Gas
tão Müller, Nelson Carneiro, Octávio Cardoso, Marco 
Maciel, Pedro Simon, Enéas Faria e Severo Gomes, 
reúne-se a ComissãO' de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, oS-Se
nhores Senadáres Amaral Peixoto, Dinarte Mariz, Ro
berto Campos, virgílio Távora, Itamar Franco e Salda
nha Derzi. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de· 
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Senador 
João Calmon, que a solicitara. Com a palavra, Sua Exce
lência tece comentárioS acerca dos fatos narrados pela 
imprensa nacional, relativoS à dívida da Polônia ao Bra
sil, manifestando sua preocupação a respeito, e a seguir, 
justificando a necessidade de melhores esclarecimentos 
sobre os mesmos, propõe que a Comissão convoque o 
Senhor José Oswaldo de Meira Penna, ex-Embaixador 
do Brasil junto á Polônia, para depor perante este Ór
gão, a respeito de suas declarações divulgadas pelos jor
nais. Submetida a proposta à discussão, usa da palavra o 
Senhor Senador Octávio Cardoso, questionando se o 
Itamarati poderia obrigar o seu comparecimento, uma 
vez que se encontra atualmente aposentado. Ainda em 
discussão, usa da palavra o Senhor Senador Nelson Car
neiro, que endossando a proposta do senhor Senador 
João Calmon, sugere que quando do comparecimento 
do Senhor José Oswaldo de Meira Penna, sejam convi
dados para a reunião, os Senhores Presidentes das Co
missões de Economia e Finanças, juntamente com os de-
mais membros daqueles Órgãos. Encerrada a discussão e 
submetida a proposta à votação, é a mesma aprovada, 
por unanimidade. Ao que o SenhÕr Presidente diz que 
fará cumprir a deliberação do Plenário da Comissão, 
convidando o Senhor José Oswaldo de Meira Penna. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que 
encontra-se presente o Senhor Ministro Mário Loureiro 
Dias Costa, indicado para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República de El Salvador, que fará 
uma exposição sobre a missão que desempenhará. Dessa 
forma, concederá a palavra à Sua Excelência._ Determi
nando, assim, que a reunião torne-se secreta para cum
prir aquela finalidade, bem· como, para apreciação da 
Mensagem n~' 154, de 1983, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, a 
escolha dO Senhor Mário Loureiro Dias Costa, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à república 
de El Salvador. Relator: Senador Nelson Carneiro. Rea
berta a reunião em caráter público, o Senhor Presidente 
comunica que recebera do Senhor Senador Itamar Fran
co, que não compareceu à reunião, por motivos de saú
de, um requerimento, através do qual Sua Excelência re~ 
quer, seja submetida à apreciação da Comissão, sugestão 
no sentido de ser-em convidados a depor a respeito do in
tercâmbio comercial e financeiro do Brasil com a Polõ
nia, perante este Orgão, os Ministros da Carreira Diplo
mática José Oswaldo Meira Penna e José Botafogo 
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Gonçalves, que exerceram, sucessivamente ao longo dos 
últimos anos, o cargo de Embaixador do Brasiljunto aq 
Governo polonês. Antes de colocar em discussão a pro
posta, o Senhor Presidente, esclarecendo que dado já ha
ver sido aprovada idêntica. proposta com relação ao Em
baixador José Oswaldo Meira Penna, submeteria à dis
cussão e votação a parte referente ao Embaixadqr_José 
Botafogo Gonçalves. Franqueada a palavra para discus
são sobre a _ _mesm_a, pronunciam-se os Senhores Senado
res Nelson Carneiro e Severo Gomes. Colocada em vo
tação, a Comissão decide primeiramente ouvir o Senhor 
José Oswaldo Meira Penna, para posteriormente 
pronunciar-se sobre o Embaixador José Botaf9_go 
Gonçalves. Dando continuidade ans trabalhos, o Senhor 
Presidente indaga do Senhor Senador Sevem Gomes,
sobre a possibilidade .de adiar a apresentação de seQ rela
tório ao Oficio n~' 64, de 1983, constante de_ pauta, uma 
vez que seu autor, o Senhor Senador Itamar Franco, não 
se encontra presente. Não havendo objeção, é determi
nado o adiamento na apreciação do parecer sobre a pro
posição. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Marco Maciel, que emite parecer fa
vorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 07, de 1983, 
que "autoriza a adesão dQ Brasil à Convenção que insti~ 
tui uma Organização Internacional de Metrologia Legal, 
concluída em Paris. u 12 de outubro de 1955, em"endadã 
em 1963". Não havendo debates, é o ~esmo submetido a 
votação, sendo aprovado por unanimidade. -

Nada mais havendo a tratar, enç~rra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Rob_erto Almeida C,ampos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

17~ Reunião, Realizada em 24 de Agosto de 1983 

Às dez horas e trinta minufos do dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três, sob a Presidên
cia do Senhor Sendor Luiz Viana, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Octávio Cardoso, Amaral Peixo
to, Itamar Franco, Murilo Badaró, Saldanha Derzi, Nel
son Carneiro, Virgílio Távota, Guilherme Palmeira, 
Lourival Baptista; João Calmon, Marco Maciel, Rober
to Campos e Pedro Simon, reúne-se a Comissão de Re
lações Exeteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Dinarte Mariz, Enéas Faria e Severo 
Gomes. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, qUe é dadã. pot-apfovada,_A seguir, 
concede a palavra ao Senhor Senador Itamar Franco, 
que propõe o adiamento de todas as matérias constantes 
de pauta, à exceção da indic<J.Ção do Senhor Embaixador 
Octávio_ José de Almeida Goulart, que já se encontra 
presente_ à Comissão, para que seja antecipado o convite 
já formulado para o dia 31 do corrente ao Senhor Em
baixador José Oswaldo de Meira Penna, a fin de que S. 
Excelência pudesse depor, ainda na presete reunião, 
procedendo-se assim ao iniCiO do grande debate em re
lação à dlvida da Polônia ao BrasiL Com a palavra, o 
Senhor Presidente após longa ponderação, contraria
mente à proposta, esclarece que transferiria o assunto 
para debate da Comissão quando então, faria cumprir a 
decisão, qualquer que fosse a sua deliberação. Submeti
da a proposta a discussão, usam da palavra, 
manifestando-se contráríos à mesma, os Senhores Sena
dores Lourival Baptista, Nelson Carneiro, Virgflio Távo
ra, Amaral Peixoto e Marco Maciel, todos, na mesma H-

nha de raciocínio, argumentando, que uma vez já tendo 
sid-o determinada a data de comparecimentõ. do Senhor 
Einbaixador José Oswaldo de Meira Penna, e dado a alta 
relevância do assunto que será tratado, não poderia ser 
antecipado não só pela razão de não haverem se prepara
do a conte_ndo, como também, face ao fato de muitos dos 
membros da Comissão e os demais Senhores Senadores 
que desejassem debater_. não poderiam se faúrem pre
sentes, em razão de_ já haverem assumidos outros com
protTiissos. USa ainda da palavra, o Senhor Senador 
João 'ca1!11on, esclarecendo, que tendo mantido contacto 
com o refefido Diplomata, recebera deste, a informação 
de--que estaria disponível para depor à qualquer hora, ou 
na próxima reunião, dependendo tãO-SQme.rite da deci
são da Comissão. Prosseguindo, o Senhor Presidente in~ 
daga ao Sênhoi- Senador Itamai Franco, se este,_diante 
das argumentaç_Õe> de seuS pares, retiraria a sua propôS-
ta; ao que em resposta, Sua Excelência solicita seja sub
metida a votos. Colocada em votaçãO a propoSta, a Co
missão, pÕr maioria de votos, rejeita a mesma, com vo
tos vencidos dos Senhores Senadores Itamar Franco e 
Saldanha Derzi. Dando continuidade aos trabalhQs,. o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Virgílio Távora, Que emite parecer favorável ao Projeto 
de_ Decreto Legislativo n~' 10, de 1983, que "aprova o tex~ 
to do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional en
tre'o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Iraque, conCluído em Brasília, a 
25 de março de 1982 ... Não havendo -discussão, é·o meS~ 
mo submetido ~ votaçãO, sendo--aprovado, com res
trições do Senhor Senador Itamar Franco. Prosseguin
do, não se encontrando presente o Senhor Senador Pe
dro Sin1on, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Sena
dor Marco Maciel, que proceda a leitura do parecer fa
vorável da lavra de::: Sua Excênlia, ao Projeto de Decreto 
Legislativo n~> 8, de 1983, que "aprova o texto do Trata
do de Amizade e Cooperação entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 
1982". Não havendo discussão, é o mesmo submentido a 
votaçãõ", sendo aprovado, com restrições do Senhor Se
nador ltamar Franco. A seguir, a palavra é concedida ao 
Senhor Senador Saldanha Derzi, que emite parecer favo
rável ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 6, de 1983, que 
"aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re~ 
pública Argelina Democrática e Popular, concluído em 
Brasília, a 3 de junho de 1981". Não havendo discussão, 
é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado, como 
restrições do Senhor Senador Itamar Franco. Prosse
guindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Itamar Franco, que emite parecer con
trário, na forma da Emenda Substitutiva que oferece, ao 
ProjCto de DeCre_to Legislativo nl' 14, de 1983, que "apro
va o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre o 
Çioverno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da R~pública Cooperativista da GUia-na, celebrado em 
Brasíliã", a -5 de-oUtubro de 1982". Colocado o parecer 
em díscussão, usa da palavra o Senhor Senador Virgílio 
Távora, manifestando opinião contrária ao mesmo, sá
lientando ainda, que até por uma razão lógica, não pode
ria a Coffiissão reje-itar o projeto, vez que, foi acolhido 
anteriormente o parecer de autoria do Senador Pedro Si
mon, em acordo que mutatis mutandis, é um cópia deste, 
mudando somente o país signatário. Prosseguindo a 
discussão, o Senhor Senador Nelson Carneiro, esclare
cendo a necessidade de um melhor exame sobre a ma
téria, solicita vistas do projeto, sendo deferido pela PresiM 
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dência. A seguir, o Senhor Presidente determina que a 
reunião torne-se secreta, Rara ouvir a exposição que farã 
o Senhor Octávio JÕsé de Almeida Goulart, indicado 
para exercer a ft.mção de EmbaixadQr do _Brasil jUnto à 
República Cooperativista da Guiana, sobre a missão que 
desempenhará; bem·como, para deliberar sobre a Men
sagem n9 138, de 1983, do Senhor Presidente da Repúbli
ca. submetendo à aprovação do Senado Federal, a esco~ 
lha do Senhor Octávio _José de Almeida Goulart, Minis
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer· a funçãõ de Embaixador do Brasil junto à Re
Pública Cooperativista da Guiana. Relator: Senador 
Lo_urivaL Baptista. 

Reub.Úta a reunião em caráter público;- e nada -mais 
havendo a tratar, é a mesma encerrada. Lavrando eu, 
Paulo Roberto Almeida Campos, As-sisterite- da Comis
são, ã--pr~sente Ata- que, lida e aprovada, serã assinada 
pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

12~ reunião, realizada em 25 de agosto de 1983. 
Ãs dez horas do dia vinte e cinco de agosto de mil no

vecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Comis
são, presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, 
Presidente, Pedro Simon, Saldanha Derzi, Lourival Bap
tista, Octávio Cardoso, Gabriel Hermes, Roberto Caffi
pos, Severo Gomes, Jutãhy Magalhães, João Castelo~ 
Guilher_me Palmeira, José Fragelli e João Lúcio, reúne
se ,a Comissão de Fin!J.Qças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, Os Se
nhores Senadores Amaral Peixoto, Jorge Bomhausen, 
Amaral Furlan, Albano Franco, Virgílio Távora, Josê 
Liris, Fábio Lucena e Roberto Saturnino. 

Ao constãtar a existêhcia de número regimental, o Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. 

A seguir, sãÕ. apreciadas as seguirites proposiçõeS: 
Projeto de Lei da Câmara n~> i 14/81 - Altera o 

Decreto~ lei n~' 4Q6, de 31 de desembro de 1968, que "esta
belece normas gerais de direito tributário, e-pá outras 
providências. -

Relator: Senador Roberto Campos 
-Parecer: Favorável, na forma do ~ubstitutivo que 

apresenta. 

Conclusão: Na discussão da matéria, usam da palavra 
os seguintes Srs: Senadores: Josê Fragelli, Affonso Ca
margo, Roberto Campos e Gabriel Hermes. Logo após o 
debate, .a Presidência concede vista do processo ao_ Se
nhor Gabriel Hermes. 

Ofício "S" nl' 34/82- Do Sr. Governador do Estado 
da Bahia, solicitando autorização do Senado Federal, 
para contratar empréstimo externo no valor de até DM 
20,0 milhões de marcos alemães, destinado a programas 
de Saneamento Básico e Irrigação na Sub~região de San~ 
ta Maria da Vitória. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Parecer: Favorável, na forma do projeto de Resolução 

que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Ficam adiadas para a próxima reunião, as seguintes 

proposiçõeS: PLC n~> 62/81 e o Aviso n~' 137~SP/83. 
Nada maiS havendo_ a tratar, encerra-se a reunião, la

vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co
missão, a presente ata que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. 
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1- ATA DA 162• SESSÃO, 
EM 27 DE SETEMBRO DE 1983 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

- N9s 179 e 180/83 (n's 349 e 
350/83, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

- N• 181(83 (n• 352/83, na ori
gem), restituindo autógrafos de 
projeto de lei sancionado. 

1.2.2 --Ofícios do Sr. 1'
Secret,rio da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisao do Sena
do, autógrafos dos seguintes proje-
tas: -

- Projeto de Decreto Legislati
vo n'1 35/83 (n9 1/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o 

SUMÁRIO 
Governo da República Federativa 
do Brasil e o GovernO da RepÓbli
ca Popula.r da China, celebrado em 
Beijirig, a 2-5- de ID.arço de 1982. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 
161/83 (n• 1.717/83, na Casa de 
origem), de iniciativa d-o --Senhor 
Pr&;sidente ~a_ República, qpe fixa 
os valores de retribuição do 
Grupo-Atividades de Cot:n-erciali
zação e Classlficação de Café, e dâ 
outras providências. 

-Projeto de Lei da Câinâra-n'1 
162/83-Complementar (nt1 241, de 
1981. na Casa de origem), que fixa 
normas sobre repetição de topôni
mos de cidades_ e vilas, incorpora
das ao texto da Lei Complinleiltar 
n~ I, de 9 de novembro de 1967. 

1.2.3- Comunicação da Presi-
dência 

- Pr'azo para of~ecimento de 
emendas ao Projeto de Lei da Câ
mara n' 161/83,lido nQ Expedien
te. 

- Projeto de Lei do Senado n'1 
243/83, de autoria do Sr. Senador 
Mãrio Maia, que altera a Lei n9 
5.861, de 12 de dezembro de 1972, 
_que autoriza o desmembramento 
da Companhia Urbanizadora de 
Nova Capital - NOVACAP, me
diante a alteração de seu objeto e 
c-onstituição da Companhia Imobi
liãria - TERRACAP, e dã outras 
proYidências. 

- Projeto de Lei do Senado n~. 
244/83, de autoria do ,Sr. Senador 
Álvaro Dias, que- dispõe sobre a 
possibilidade de os Sindicatos de 
Trabalhadores poderem reclamar 
em Juízo, independen.temente de 
map.dat_o procuratório, adicionais 
de insalubridade e periculosidade, 
em beneficio de seus associados. 

1.2.5 -Requerimentos 

- Nt1 789/83, de autoria do Sr. 
Senador Marco Maciel, solicitando 

---·-·- --. 

SEÇÃO 11 

QOARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 

termos do art. 55,§ 19, da ConstituiçãO,te.~u. Nilo Coe
lh(l, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 70, DE 1983 

Apntt-a-,e 'texto do Decreto-lei n"' 2.02:5, de 30 de 
maio de 1983, que "institui a taxa de fiscalização dos 
produtos controlados pelo Ministério do Exército e cU 
outras providências". 

Artigo úníco. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n{) 
2.025, de 30 de maio de 1983, qur:. "institui a taxa de fis
calização dos produtos controlados pelo Ministério do 
Exército e dá outras providências". 

Senado Federal, 27 de setembro de 1983.- Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso V.ll, da ConStituição, e~. Nilo Coe
lho, Presidente, pr.omulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 337, DE 1983 

Suspende· a.execuçio do art. 49 do Decreto-lei Jt9 

57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 39 do art. 8:5, da 
Lei n'i' 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tri
butário Nacional. 

Artigo único. E: suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva dO Supremo Tribunal 
Federal, proferida em SessãO Plenãria de 1"' de dezembro 
de 1982, -nos autos do Recurso Extraordinãrio n' 97.525-
0, do Distrito Federal, a execução do art. 49 do Decreto
lei n9 57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 39 do art. 85 
da Lei n~ 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tri
butário 1\'acional. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

Faça saber que oSCilado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e eu, Nilo- Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 338, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estincia, Es
tado de Sergipe, a contratar operaçlo de crédito no 
valor de Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oi
tenta e sete cruzeiros e um centavo). 

Art. 1~ Ê a Prefeitura Municipal de Estância, Esta
do de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n'1 93, 
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EXPEDIEN'TE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federo! 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

a retirada, em carâter defiriitivo, ôo 
Projeto- de Resolução n~ 96, de 
1983. 

- N"' 790/83, de autoria do sf. 
Senador Lourival Baptista, solici
tando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federa_!, do discurso pro
nunciado pelo Ministro RarÔiro 
Saraiva Guerreiro, na Sessão da 
XXXVIII Assemblêia Geral das 
NaçõeS Unidas, em New York. 

- N"' 791/83, de autoria do Sr. 
Senador Affonso Camargo, solici
tando autorização do Senado, para 
participar da Delegação do Brasil à 
XXXVUI Sessão da Assembléia 
Geral das Nações Unidas. 

1.2.6 - Comunicação da Presi
dência 

Senhor Presidente da República, 
com relação à sucessão Presiden
cial. 

SENADOR GABRIEL HER
MES- Apelo ãS autoridades com
petentes em favor da proibição da 
exportação de madeira em tora. 

1.2.9_- Leitura de projeto 

- PrOJeto de Lei do Senado n~> 
245 /~3, de autOria do "Sr. Sena.d~r 
NelsOn CarneTi"o, qUe acrescenta 
dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, na parte relativa 
aos deveres dos sindicatos. 

1.2.10- Requerimento 

NP 792/83, de autoria dos Srs. 
Senadores G_uilherme Palmeira e 

_ Recebimento da Mensagem João Lúcio, solicitando homena
n~' I82j83 (n~' 353183, na origem)~_· gens de pesar pelo falecimento do 
pela quaJ 0 Senhor Presidente da Engenheiro Antônio Mario Mafra, 
República. submete ao Senado fe· Deputado Federal eleito à Consti
deral proposta de reassentamento ..tuinte de 1946. AproVado. 

de ex-ocupante de ãreas indígenas, 
através da alienação de terras de 
domínio da União, situadas no Es~ 
tado de Mato Grosso. 

1.2.7- Carta 

-Subscrita pelos Srs. Odacir 
Soares e Gaivão Modesto, dirigid!l 
ao Sr. Presidente do Senado Fede· 
ral, na qual pedem garantia de vi
da, a propósito de denúncia e fatos 
que mencionam. 

1.2.8- Discursos do Expediente 

SENADOR HELIO GUEIROS 
- Observações sobre entrevista 
concedida pelo Senador Jarba.s 
Passarinho à orgão da Impri:riSã;a 
respeito das preferências e tendên
cias do PDS do .Pará, levadas ao 

1..2.11 -Comunicações das Lide
ranças do PMDB e do PDS na Câ
mara dos Deputados. 

- sllbstiiuições de menibros em 
comissões rnistas. 

1.2.12- Pareceres encaminha
dos à Mesa 

1.3 -.ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 
79/81 (n'i' 3.247/80, na casa ·de on~ 
gem), que díspõe sobre a obrigato
riedade de aplicação em projetas 
específicos dos créditos e-nnancia:-
rnentos- de orgãrilsinós·--goVtrn'a
meniaiS- e-daqueles provenientes de 
ihcentivàS 'fiscais. Votação adiada 
por falta de quorum, apÓs- Usar da 
palavra ó Si .. Hélio 9~:J.e:iros. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado _Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ·····~; .. w~····~·-······~~-~~· 
Ano .......• ~ ••••••• ~ ~ ••• ·- •• ~ •.•••• -· . , 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
TiraQem: 2.200 exemplares 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
158/82-:_ Complementar, de auto
ria do Sr. Itamar Franco, que veda 
a instituição ou majófação de tri
buto por decreto·lei e dâ outras 
providências. Votaçilo 8dJada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 
280/80, de autoria do_ Sr. Itamar 
Franco, determinando que a Or· 
dem dos Advogados _cto Brasil opi~ 
ne solue a escolha de magistrados 
que devam integrar tribunais com· 
jurisdição em todo o território na~ 
clonai. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução nl' 
105/83, qUe autoriza a Prefeitura 
Muq.icipal de Riachuelo (RN), a 
elevar em Cr$ 7.678.943,63 (sete 
milhões, seiscentos e setenta e oi_to 
mil, novecentos e quarenta e três 
cruzeiros e sessenta e três centavos) 
o montante de sua divida consoli
dada. Disc:ussio encerrada, fi_Cando 
a votação adiada por falta de quo
rum. 

·-Projeto de Resolução n"' 
106/83, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de M auâ (SP), a contra
tàf operaÇão dC crédíto nO valor de 
Cr$ 1.746.558.000,00 (hu~ bilhão, 
setecentoS ·e quarerita e· seis-mi
lhões, quinhentos e cinqUenta e 
oito mil cruzeiros). Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

1.4- MAT"RlA APRECIA
DA APoS À ORDEM DO DIA 

·- Requerimento nt? 791/83,lido no 
Ex.pedieO.te. Votação adiada por 
falta de qnoruni, após párecer· oral 
proferido pelo Sr. Enéas Faria. 

l.5 - DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

de 11 deoutubr_o de 1976, do Senado Federal, autorizãda 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos e no
venta e nove mil, novecentos e _oitenta e sete cruzeiros e 
um centavo), correspondentes a 16.573,55 ORTNs, cori
siderado o valor nominal da ORTN de Cr$ 2.733,27 
(dois mil, setecentos e trint~ e três cruzeiros e vinte e sete 
centavos), vigente em dezembro/82, junto à Caixa Eco_
nômica Federal, mediante a utilização de recursos _do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, ~ 
destinada à aquisição de equipamentos para coleta de li-' 
xo, implantação de meíos-fiós, sarjetas e recuperação de 
galerias de águas pluvíaís, naquele Município, obedeci
das as condições admitidas pelo Bansa. Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso-vil, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 339, DE 1983 

Suspende a execução da Lei nt? 940, de 27 de no
vembro de 1978, do Município de Aguai, no Estado de 
São Paulo. 

Artigo -único. h suspensa, por inconstitucionalidade; 
nos termos da decisão definitiva ·do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 3 de fevereiro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinário n~' 95.598-4, do Estado de 
São Paulo, a execução da Lei, n"' 940, de 27 de novembro 
de 1978, do Município de Aguaí, naquele Estado. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1983.- Nilq. Coe
lho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 'N' 340 DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
Contratar operação de crédito no valor de CrS 
84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e 
seis mil, setecentos e vinte cruzeiros). 

Art. 1 I' E~ Governo -do Estado de Pernambuco, nos 
termos do..art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro-
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SENADOR ALBERTO SILVA 
-Política salarial do Governo fe
deral. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Desindexação da ~anomia 
e reforma tributária. -

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEII'I DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

SENADOR ÁLVARO DIAS
Momento político-econOmico dO 
País. 

SENADOR LÁZARO BARBO
ZA - Reforma tributária. Poten
cialidades minerais do Estado de 
Goiãs. Encaminhamento à Mesa, 
de projeto de lei de sua autoria, 
obrigando às empresas de mine
ração a investir nos muriicípios em 
que se localizam suas minas. 

SENADOR LOVRlVAL BAP
TISTA - Depoiriieilto do Presi
dente do INAMPS, Prof. Aloy-sio 
de Salles Fonseca, perante a CPI, 
do Senado, sobre a Previdência So
cial. 

2- DISCURSOSPROFERI
DOS ÊM SESSÕES ANTERIO
RES" 

Do Sr. Pedro Simon, pronuncia
do na sessão de 25-8-83. 

SENADOR GASTÃO Do sr:-Alrir.ir Pint.Q, -pTOnuncia
do .na sessão de 26-9-83. MVLLER- Posicionamento das 

Lideranças Empresariais dos Esta
dos Amazôr{icos, reunidos em 
Cui3.bâ - MT, diante das poten
cialidades emergentes da Região. 

Do sr. Itamar Franco, pronun
ciado na sessão de 26-9-83. 

3 - ATOS DO PRESlOENTE 
DO SENADO 

SENADOR JOSE IGNÁC/0, 
como Líder - Aprovação, pelo 
COnselho Federal de Educação, do 
Anteprojeto do currículo de Comu
nicação nos termos do projeto pro
posto pela Comissão Especial 
sobre Ensino de Comllnicação do 
Conselho Federal de Educação. 

SENADOR CARLOS ALBER
TO- Criação, no Senado, da Co
missão de Assuntos Imobiliários e 
Habitacionais. 

N'l' 95, de 1983 (Republicação.) 
No lO!, d~ 1983. 

SENADOR MÁRIO MAlA -
Artigo do Senador Carlos Alberto, 
publicado no COrreio Braziliense de 
hoje, intitulado Culpa do Leitão, no 
qual focaliza a coordenação políti
ca do Governo pelo MiníStrO Lei
tão de Abreu. 

SENADOR JVTAHY MAGA
LHÃES- -Considerações sobre o 
direito à informação e do dever de 
informar a 'ic:i'dade. Necessidade 
da apuração de fatoS escãndalosos 
divulgados pela Imprensa. 

4.- CONSELHO DE SUPER
VlSXU DO CENTRO GRÁFICO 
DO SENADO 

Ata de reunião do Conselho, rea
lizada em 21-9-83. 

5 =MESA DIRETORA 

SENADOR ENEAS FARIA -
Implantação, na cidade de Casca
vel- PR, de um núcleo do Centro 
Nacional de Engenharia Agrícola 
- CENEA. 

6 - LIDERES E V!CE
LIDERES DE PARTIDOS 

7 - C'OMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES. 

de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 84.206.720,00 (oitenta e 
quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vinte 
cruzeiros), correspondentes a 50.029c,54 ORTNs, consi
derado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um 
mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centa
vos), vigente em abrilf82, junto à Caixa Económica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social:...... FAS, destinada à 
implantação do Programa de Promotão e· Desenvolvi
mento do Artesanato, naquele Estado, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2'~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1983~- Nilo Coe- . 
lho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso lV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 341; DE 1983 

Autoriza o Govemo do Estado da Bahia a contra
tar empréstimo exterPo no valor de ,DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemies), des
tinado a programas de saneamento e irrigaç~o naque
le Estado. 

Art. 19 ~o Governo do E"St"adO da Bahia-ãuTorizado 
a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstinio externo nO vàlor-ClibM 10.000~000.00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto ao Kreditansialt für Wiede-

raufbau -JÇFW- Instituto de Crédito para a Rec_ons
trUção da- República Federal da Alemanha, sob a orien
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, a ser utilizado nos programas de Saneamento Bá
sico e Irrigação da sub-região de Santa Maria da Vitória, 
naquele Estado. 

_Art. Z~ . A. operação realizar-se~á nos ternlos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições credítícias da opàãçâo a ser efetuado pelo Mi
nístério da fazenda~ em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do item II do arL l"' do Decreto n'~' 
74.157, de 6 de junho de'1974, obedecidas as demais exi
gências dos ór_gãos encarregados da execução da política 
~onômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto_ na Lei Estadual n'l' 4.013, de 19 de marça de 

-1982, autorizadora da operação. 
, Art. 39 _ Esta Resolução entra em vigor na data- de 

sua publicação. 
Senado Federal, 27 de setembro de 1983.- Nilo Coe

lho, Presidente. 

Ata da 162' Sessão, 
em 27 de setembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinãria 
da 47_!_ Legislatura ' 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho, 
Moacyr Da/la e Almir Pinto 

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

Iris Célía --:--- MáriO Mâia-- Raimundo Parente -
Gaivão Modesto - Aloysio Chaves -Gabriel Hermes 
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___:Hélio GUii:iros ~Alexandre Costa- João CastelO-
José Arney- Alberto Silva- Helvídio Nunes -·João 
Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora-:_ 
Carlos Alberto- Aderbal Jurema- Marco Maciel
Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Lourival Baptis
ta- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- João CaJmon 
--José lgnácio- Moacyr Dalla- Itamar Franco
Severo Gomes - Benedito Ferreira - José Fragelli -
Affonso Camargo- Álvaro Dias- Eneas Faria- Pe
dro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. H a· 
vendo número regimental, declaro ~berta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamQs nossos trabalhos. 
O Sr. I '~'-Secretário procederá à lei~ura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De- agradet:ime-nto de comunicaçio: 

N'~' 179(83 (n'~' 349(83, na origem}, de 26 do corrente, 
relativa à aprovação das matérias constantes das Mensa
gens da Presidência da República n'~'s 479 e 520, de 1981; 
110, 227, 182 e 355, de 1981; e 216 de !983. 

N'~' 180/83 (n'~' 350/83, na Origem), de- 26 do corrente, 
relativa à aprovação das matérias constantes das Mensa
gens da Presidência da R~ública .Ô'l'S 168, 169, 197, 199, 
200, 201, 102 e 245, de 1983. 

Restituindo autógrafos de Projeto de- Lei sancionado: 

Nq 181/83 (n'~' 352/83, na origem), de 26 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n'~' 8, de 1983 (n' 
1/83, na Casa de origem), que reajusta os valores de ven· 
cimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara 

---dos Deputados e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n' 7.126, de 26 de se
tembro de 1983). 

QFICIOS 

_Do Sr. 1 '~'-Se-Cretário da Ci:niarã dos :Deputados, enca .. 
minhando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes 
proje-tos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'~' 3:5, DE 1983 

(N~' 1/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o te-xto do Acordo de Cooperaçio Clentffl .. 
ca e Tecnológloea entre o Governo da Repúbli~ Fede
rativa do BrasU ~ o Go:verno da República Popular da 
Clúna, celebrado eni Beijing, a 25de março de 1982. 

O COngresso Nacionai decreta: 

- Arí-: 11' Fica aprq_vaçio_ o texto do Acordo de Coope
ração Científica e _Tecnológica entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular da China, celebrado em Beijing, a 25 de março 
de 1982. 

Art 211 Este.. decreto_ legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 247, DE 1982 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional; 

Õe canfonnidade com o disposto no Art. 44, inciso I, 
da Coi:tstituição Federal, tenho a honra de submeter a 
elevada ~onsi~eração de Vossas Excelências, "acompa
nhado de Exposição de Motivos __ do Senhor Ministro de 
estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de 



4416 Quarta-feira 28 ___ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL \Seçào 11) 

Cooperação CientífiCa-e TeCriológ.!_ca entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli~ 
ca Popular da Chlria, celebrado em Beijing, a 25 de 
março de 1982. _ _ 

Brasília, 23 de junho de 1982. - Joãq Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DCTECjDAI/· 
DAOC/136j69T(B 46) (E 33), DE 18 DE JUNHO 
DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

A Sua Ex'cetênci3. o_ Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueired_o
Presidente da Repúblíca 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra d~ _referir-me ao Acordo Básico de 
Cooperação CientífiCa e Tecnoló&ica eD.tre os Governgs 
da República Federativa do Brasil e da República Popu
lar da China, firmado põr ocasião da recente visita que 
efetuei àquele país. 

2. Este ngvo instrumento, resultado __ de cuidadosa 
negociação, possibilitará a cooperação ~bilateral no 
domínio da ciência e tecnologia, principalmente através 
das seguintes formas: -

- Intercâmbio de cientistas, técnicos e especialistas, 
para estudar os conhecimentos, as experiências e os re
sultados obtidos nos campos científico e tecilológico, e 
para realizar estágios naqueles campos nos países 'signa
tários;·-

-contratação mútua_de especialistas e técnicos para 
fins de transmissão de experiências Científicas e -tecn-Oló
gicas; 

-pesquisa conjunta de questões científiCas- e teCnoló
gicas, com vistas à utilização prática ulterior dos resulta-
dos obtidos; · 
- organizaÇão de seminárioS, S:iillPõsios e c~ilfer~_ncia,s; 

-intercâmbio mútuo de documentação e informação 
científica:- e tecnológica, bem como sementes, plantas, 
amostras, etc. destinadas à pesquisa e à experimentação 
cientifica; 

- intercâmbio de resultados de pesquisas e experi
mentos, inclusive de licenças e patentes. 

3. A cooperação se realizará nas área_s da ciênci:a e da 
tecnologia sobre as quars ambos os Governos verlham a 
concordar, através de Ajustes Complementares concer
tados por via diplomática. 

4. À vista do exposto, permito-me encarecer a Vossa 
Excelência a conveniência- de o Governo brasileiro ratifi
car o presente Acordo, sendo para tanto nea:ssário a 
prévia autorização do Congresso NãciOnal, na forma do 
Art. 44, inciso I, da Constituição Federal. 

5. Nessas condições, tenho a_h~~ra -~e ~ubmeter proje
to de Mensagem ao Congr-e_Ssó- N aCional-para:que VOSsa 
Excelência, se assim houver por bem, encaminhe o texto 
do anexo Acordo à consideração do Pod!=:r Legisl~tivo. 

Aproveito a opor-lunidade para renovar a Vossa Exce
lência~ Senhor Presidentç, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. Ramiro Sll'aiva Guerreiro. 

ACORDO DE CQOPERA,ÇÀO CIEN'I,'IFICA 
E TECNOLóGiCA ENTRE O GOVERNO 

DA REPÚBLiq FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

O Governo da Repllblica Federativa do Brasil 
e 
O Governo dà República Popular da China, 
Desejosos de fortalecer a cooperação entre ambos os 

países no campo da ciêncla e da tecnologia, 
Com base nos princípios do respeito à soberania e da 

não .. ingerência nOs aSsuntos internos, e 

Para dinamizar o desenvolvimento científico e tecno
lógico de ambos os países, 

Con vê:ffi no seguinte: < 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes promoverão o d~_envolvimen~ -
to recfprocO da Cooperação científico-tecnológica, com 
base no interesse e no benefício mútuo, igualmente e re
ciprocidade em setores a serem estabelecidos por via di
plomática. 

ARTIGO II 

A cooperação científico-tecnológica, a que Se-refere o 
presente Acordo, será desenvolvida através de: 

't) intercâmbio de cientistas, técnicos e especialistas 
para estUdar os conhecimentos, as experiências e Os -re
sultados obtidos nos campos cientifico e teCnológico, e 
para realizar estágios naqueles cam~ nas Partes ·con
tratantes; 

2) contratação mútUa df: especialistas-e téCilicos pi:ira 
~_fins de transmissão de experiências cientificas e tecrio16-

gicas; 
3) pesquisa conjunt'! de questões cientifiCas e tecnoló

giCas com vistas à utilizaçãO prátiCa ulterior tios resulta-
dos obtidos; -

4) organização de seminários, simpósios-e conferên
cias; 

5) intercâmbio mútuo de documentação e informãção 
científica e te_cnológica, bem como sementes, plantas, 
amostras etc., _destinadas à pesquisa e à experimentação 
científica; 

6) intercâmbio de resultados_ de pesquisas eexperimen~ 
tos, inclusive de licenças e patentes; 

-7) outras formas de cooperação científica e tecnológi
ca a_ serem- acordadas pelas Partes Contratantes. 

ARTIGO III 

L As Partes Contratantes poderão concluir Ajustes 
Complementares ao presente Acordo, com base nos 
quais se desenvolverá a cooperação. 

2. Cada Ajuste Complementar estabelecerá as con
dições de cooperação, o conteúdo dos projetas específi
cos, órgãos de execução, bem como a duração, datas de 
execução e número de cientistas, técnicos e especialistas 
necessários à execução dos projetas indicado_s. 

3. Os Ajustes Complementares menciOnados nos paráM 
grafos I e 2 aCima serão negociados e aprovados por via 
diplomática ou pela Comissãõ Mista Brasil-China de 
Co_opetação Cientifica e- Tecnológica, estabelecida se
gundo o estipulado no Artigo IV. 

ARTIGO IV 

1. As Partes Contratantes concordam_ ~m __ estabelecer 
uma Comissão Mista Brasil-Chiria- de Cooperação 
Cie-ntífica e Tecnológica, que terá a incumbência-de deli
berar sobre os assuntos relacionados coin a eXecuçãO do 
presente ACordo e dos Ajustes que 1he forem comple
mentares, avaliar periodicamente os resultado$ alcança
dos e fonnular recomendações para Jl,mbas as Partes. 

2. A Com.issão Mista Brasil-China de Cooperação 
Científica- e Tecnológica serâ coordenada pelo Minis
tério das Relações Exteriores da República Federativa 
do Brasil e pelo Ministério das Relações Econômicas e 
do Comércio com o Exterior da República Popular da 
China, e se reunirá alternadamente no lJrãsil e na China, 
sempre que julgado conveniente por ·ambas as Partes. 

3. As reuniõeS da Comi.ssão Mista Bra.sil-China de 
Cooperação Científica e Tecnológica· poderão, quando 
as Partes julgarem necessário, ser simultâneas às da Co
missão Mista Comercial Brasil-China. 

4. Nos intervalos entre as reuniões da Comissão Mista 
Brasil-China de Cooperação Cientifica e Tecnológica, os 
cantatas entre os organismos executivos, no quadro do 
presente Acordo, serão assegurados por via diploffiática. 
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ARTIGO V 

O método_ de pagamento das despesas a serem efetua
das em função do presente Acordo será determinado por 
via diplomática ou pela Comissão Mista BrasilwChin~ de 
Cooperação Científica e..Iec.o.Piógica. 

ARTIGO VI 

O Ministério· das Relações Exteriores da República 
Federativa do Brasil e o Ministério das Relações Econô
niicas e do-Comércio com o Exterior da República Popu
lar da China serão os organismos executivos do presente 
Acordo. 

ARTIGO VII 

Os cientístas, técnicos- e especialistas enviados por uma 
das Partes Contratantes à outra, para os fins de que trata 
o Artigo II do presente·Acordo, submeterwse-ão às dispo
sições da legislação nacional do país receptor e não po
derão dedicar-se a qualquer atividade alheia às suas 
funções sem a autôrização prévia de ambas as ParÍ.es. 

ARTIGO VIII 

As Partes Contratantes tomarão as medidas cabíveis 
para o cumprimento do disposto no presente Acordo e, 
para tanto, proporcionarão as facilidades necessárias, de 
conformidade com as leis ~gentes em cada pafs. 

ARTIGO IX 

t. Cada Parte Contratante i~formarâ a outra, por via 
diplomática, do cumprimento dos requisitos legais inter
nos necessários à aprovação do presente Acordo, o qual 
entrará em vigor na data da segunda notificação. t' 

2. O presente Acordo terâ a vigência de 5 (cinco) anos 
e será renovado, automaticamente, por períodos iguais e 
suces-sivos, a menos que uma das Partes Contratantes 
notifique a outra de sua decisão de denunciá-lo. Neste 
caso, a denúncia surtirá efeito 90 (noventa) dias após a 
data de recebimento da notificação. 

3. O ténnino do presente Acordo não afetarã o desen
volvimento de programas e projetas em execução, decor
rentes dos Ajustes Complementares previstos no Artigo 
III, salvo se as Partes Contratantes convierem de forma 
diversa. 

Feito em Beijing, aos 25 do mês de março de 1982 em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e chi
nês, sendo_ambos os textos .igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra .. 
miro Saraiva Guerreiro, Chanceler. 

Pelo Governo da República Popular da China: Huaq: 
Hua, Chanceler. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Edu
cação e Cultura.) 

PliOJETO DE LEI DA CÁMARA N• 161, DE 1!183 
(N" 1.717-B/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Fb:a os valores de retrlhuJçio do Grupo-Atlv.ldadn 
de Comerdalizaçio e ClassiOcaçio de Café, e dá OIJoo 

tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 Ãs classes das categorias funcionais inte
grantes do Grupo-Atividades de Comercialização e Clas
sificaÇão de C afê, código L T -CCC-2000, correspondem 
as referências de vencimento ou salãrio por classe estabe
lecidas no Anexo desta lei. 

Art. 29 A primeira composição das categorias fun
-clonais do Grupo-Atividades de Comercialização e Clas-
-sificação de Café sefã efetivada mediante aproveitamen-
to dos cargos efetivos a empregos permanen.tes, com os 
respeçtívàs ocupailtes, da categoria funcional de Agente 
de ComercializaÇão de Café, códigõ NM-1022 oU LT
NM-1022, do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio. 
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sem alteração do regime jurídico, obs~rvados os seguia~ 
tes critérios; 

I - na categoria furtcional de Inspetor de Cate o atual 
Agente de Comerciãlização de Café, em 31 de oUtubro 
de 1974, ocupava cargo efetivo ou emprego permanente 
de Fiscal Geral de Caie, Fiscal de Comercialização de 
Café, Fiscal de Café, Classfficador Piovador de Café, 
Classificador de Cãfé, Técnico de Comercialização de 
Café e Técnico de Armazenagem e Estocagem de Café 
ou que possua um dos cursos de nível superior de Admi
nistração Pública ou de Empresas, Agronomia, Ciências 
Contábeis ou Atuariais, Economia, Díreito, Química, ou 
habilitação legal equivalente ati a data da publicação 
desta lei; 

II- na categoria funcional de AgCinte dC-Atlvidades 
de Caie, os Agentes de Comercialização de Café, ocu
pantes de cargo efetivo-ou emprego permanente nãO 
abrangidos pelo iqciso anterior, oU que possuam certifi
cado de conclusão de ensino de segundo grau, ou habili
tação-legal equivalente, ou curso oficial especializado de 
Classificação de Cate-: -

Parágrafo único. No aproveitamento de que trata 
este artigo, que serã efetivado nos limites da lotação 
aprovada, o servidor s6rá localizado na referência de 
vencimento ou salário igual ou superior mais próxima do 
percebido no cargo ou emprego que ocupava à data da 
vígêncía do ato que o aproveitar, não fazendo jus à dife
rença de vencimento ou salãrio com efeito retroativo. 

Art. 39 Poderá haver ascensão funcional para cate
goria funcional do gruPo mencionado nesta lei de ocu
pantes de categorias funcionais âe outrOs grupos, obser
vado o disposto na regulamentação eSpecífica, desde que 
possuam as qualificações exigidas para o seu provimen- -
to. ____ _ 

Art. 49 Fica instituída a GratifiCação de Atividades 
Específicas de Caf'e, destinada aos seividoreS da c:itego
ria funcional de Inspetor de Cafe, do Grt.ipo-Atividades 
de Comercialização e Classificã.ção de Café, como i.i1Ce"D.-" 
tivo ao aperfeiçoamerito-·doS--:mêtodoS empregados na 
classificaÇão e comercialização- do caf'e. -

§- J9 A GratifiCação prevista õf:ste- artigo, calculada 
em até 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento ou sa~ 

· lário mensal do cargo efetivo ou emprego permanente 
ocupado pelo servidor, será concedida na forma que vier 
a ser estabelecida pelo Poder Executivo. 

§ 29 A Gratificação também serâ paga ao servidor 
quando no exercício de cargo em comissão ou função do 
Grupo-Direção e ASsessoramento Superiores ou, ainda, 
função do Grupo-Direção- e AsSistência Interme&árias_, 
desde que haja correlação com as atividades específica$ 
do Grupo-Atividades de Comercialização e Classifi
cação de Cale, não pOdendo o total percebido de venci
mento, salário; Representação Mensal e GratificaÇão de 
Atividades Específicas de Café ultrapassar a retribuição 
fixada para o símbolo DAS-5. 

§ 39 Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor 
poderá optar pela retribuição do seu cargo efetivo ou 
emprego permanente, acrescida de 20% (vinte por cento) 
do vencimento ou salário fixado para o cargo em comis
são ou função de confiança, não fazendo jus à Represen
tação Mensal. 

§ 49 A gratificação mencionada neste artigo não po
derá ser paga cumulativamente com a Gratificação de 
Nível Superior. · 

Art. 59 A Gratificação d.e A~vidades Específicas de 
Café, sobre a qual incidirá o desconto preVidenciãrio, se
rá computada para o cálculo do provento da inatividade. 

Parágrafo (i.nico. Para os fins do disposto neste arti
go, a Gratificação de Atividades EspecífiCas dei Cate será 
considerada desde que venha sendo percebida pelo servi~ 
dor há mais de 2 (dois) anos. 

Art. 69 As despesas decOrrentes da aplicação desta 
lei serão atendidas à conta dos recursos orçamentários 
próprios do Instituto Brasileiro do Cale. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 RevÕgam-se as disposições em contrá-rio. 

MENSAGEM No 260, DE f983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho· a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas. Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Direto-r-Geral do Departamento Administrativo do Ser
viço Público, o anex.o J.>rojeto de Lei que "fixa Os valOres 
de retribuição do Grupo-Atividades de Comercialização 
e Classificação -de Ca~ e dá outras providências". 

Brasítia, 6 de jy_LhQ de 1983. -.Joio Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No si, DE 28 DE )u. 
NHO DE 1983, DO DEPARTAMENTO ADMINIS· 
TRATIVÓ DO SERVIÇO PÚBLICO. 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Pela Exposíção de Motivos DASP n9 83, de 28 de ju~ 
nho de 1983, foi submetido à elevada consideração- de 
Vossa Excelência projeto de decreto consubstanciando 
proposta formulada por este Departamento, que dispõe 
sobre a criitção do Grupo-Atividades de Comerciali
zação e Classificação de Cafê, para a consecução dos ob
jetivos da polftica do café, de interesse do Ministério da 
Indústria e do Comêrdo, e constituído de cargos e em
pregos integrantes das categorias funcionais de lnSPetor 
de Cale, de nível superior e de Agente de Atividades de 
Cale, de 29 -GraU de ensino. 

2: Em conformidade com o art. 49 da Lei n9 5.645, de 
10 de dezembro de J970, e -tendo em vista os estudos le· 
Vãdos a efeito pelOS órgãOs téCnicos deste Departamento, 
toftfa-Se necessãria a edição de instrumento legal para 
adequar a medida proposta à escala salarial que estabele

-wá os valores de retribuição das referências dos cargos 
ou empregos que irão integrar o Grupo-Atividades de 

-comercialização K e Classificação de Cale. . · 
3. Nos estudos realizados por este Departamento, a 

retribuição proposta objetivou manter similitude com as 
já fixadas para outras categorias funcionais de igual nível 
de c_omplexidade e dificuldade. 

- 4. Conforme ficou esclarecido no item 4 da Expo
sição de Motivos n983, de28 de junho de 1983, a implan
tação do referido Grupo só se tornarã efetiva após a ne
ceSsária liberação dos recursos orçamentários próprioS 
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
-pública. 

S. Nestas condições, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa Excelência o anexo ante
projeto de lei, que consubstancia as providências justifi
cadas nesta exposição de motivos, para o devido encami
nh.iiínento aci CongressO NaciOnal, acompanhado de 
illensagem, no caso da concordância de Vossa Excelên-
cia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração- José Carlos 
S~ Freire; Diretor:Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5_.645, 

DE lO DE NOVEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para a classlflcaçio de cargos do 
-- Serviço CIYD da Unlio e das autarquias federaú, e dá ou .. 

tras proYidênclu. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciorio a 8eguinte Lei: 

Art. }9 A classificação de- cargos do Serviço da 
União e das autarquhis federais obedecerá às diretrizes 
estabelecidas na presente lei. 
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Art. 29 Os cargos serão classificados como de provi
rilerifo- -em conlissãO--e -de pf.'ovimento efetivo, 
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes G.t'upos: 
· De Provimento em Comissão 

I- Direção e Assessoramento Superiores. De Provi~ 
merifO- Efetivo 
II- Pesquisa Científica e Tecnológica; 
lU- Diplomacia 
IV - Magistério 
V- Polícia Federal 
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
VII- Artesanato 
VIII- Serviços Auxiliares 
IX- Ouhas atividades de ilível superior 
X- Outras ativiQades de nível médio. 
-Ar[. 3~> segundo a correlaÇão e afinidade, a natureza 

dos trab~lhos ou o nível de conhecimeQtO aplicados, 
Cada Grupo, abraniendo várias atividades, compreende
rã: 
I- DireçãC) e Assesiiorámento Superiores: os cargos 

de direção e assessoramento superiores da administração 
cujo provimento deva ser regido pelo critêrio da con
fiança, segundo for estabelecido em regulamento. 
II- Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com 

atribuições, exclusivas o comprovadamente principais, 
de pesquisa científica, pura: ou aplicada, para cujo provi
mento se exija diploma de curso superior do ensino ou 
habilitação legal equivalente e não· estejam abrangidos 
pela legislação do Magistério Superior. 
III- Diplomacia: os cargos que se destinam a repre

sentação diPlomática. 
IV- Magistério:- os cargos com atívidades de- magis:

tério de todos os níveis de ensino. 
V- Polícia Federal: os cargos com atribuições de na

tureza policial: 
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car

go-s com atividades de tributação, arrecadação e fiscali
zação de tributos federais. 

VII - Artesanato: os cargos de atividades de natureza 
permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com 
os serviços de artífice em suas várias mo-dalidades. 

VIII- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades 
administrativas em geral, quando não de nível sup_C!'ior. 
IX- Outras atividades de Uivei superior: os demais 

cargos para cuja provimento se exija diploma de curso 
- _.superior de ensino ou habilitação legal equivalente. 

X- Outras atividades de nível mêdio: os demais car~ 
gos para cujo pioviinerito se exija diploma ou certificado 
de conclusão de curso de grau mêdio ou habilitação 
equivalente. 

Parágrafo único. As atividades ~elacionadas com 
transporte, conservação, custódia, operação de elevado
res. limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, 
objeto de execução indireta mediante contrato, de acor
do com o art. lO§ 79, do Decreto-lei n' 200, de 25 de feve
teiro de 1967. 

Art. 49 Outros Grupos, com características pró
prias. diferenciados dos relacionados no artigo anterior~ 
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se 
o justificarem aS necessidades da Administração, me
diante ato do Poder Executivo. 

A ri:. 59 Cada Gitipo terá sua própria escala de nível 
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri
mordialmente, aos seguintes fatores. 

I -importância da atividade -para o desenvolvimento 
nacional. 

II - Complexidade e responsabilidade das atribuições 
exercidas; e 

III - Qualificações requeridas para o desempenho 
das atribuições. 

Parágrafo único. Não haverá correspondência entre 
os níveis dos diversos GrupoS, ·para -nenhum _ef~~C!_· 

Art. 69 A ascen~ão e a progressão funcionais obede
cerão a critérioS Seletivos, a serem estabelecidos pc:lo Po
der Executivo, associados a um sistema de treinamento e 
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quafific<i.ção destin_a.do_-ª assegurar a permanente atuali· 
zação e elevação do nfvel de efiçiência do funcion_a,..li&mo. 

Art. 79 O Poder Executivo elabora.rá e_ expedirá o 
novo Plano de Classffi_qação de Cargos, tÕtãi OU Parcial
mente, mediante decreto, observadas as disposições des
ta lei. 

Art. 89 A implantação 'do Plaoo será feita pOr ór
gãos, atendida uma escala de priorídade na qual se leva
rá em conta preponderantemente: 
I- A implantação prévia da reforma administratíYa, 

com base no Decreto_~lei n9 200, de 25 de fevereiro de 
1967; . . 

II- o estudo quantitativo e qualitativo da lotação 
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribui9õe_s_ 
decorrentes da providência mencionada no item ànte:~ 
rior; e 

III- a existência de recursos orçamentários pafa {a~ 
zer face às respectivas desp~sas. 

Art. 9~' A transposição óu -tranSformação dos car~ 
gos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei, 
processar-se-à gradativamente considerando-se as neces
sidades e conveniência da Administração e, quando ocu
pados, segundo critérios seletivos a serem-estabelecidos 
para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive atra
vés de treinamento intensivO e Obrigatório. 

Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expe
dirá as normas e instruções necessárias e coordenará a 
execução do novo Plano, a ser proposta, pelos Minis
térios, órgãos integrantes da Presidência da Repllblica e 
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para apro
vação mediante decreto. 

§ 19 O órgão central do Sistema de Pessoal promo
verá as medidas necessárias para que o plano seja maritl
do permanentemente atualizado. 

§ Zl Para a correta e uniforme implantação do Pla
no, o órgão central do Sisteina -de Pessoal promoverá 
gradativa e obrigato_riament~ o ~reinamento de todos Os_ 
servidores que participarem da tarefa, segundo progra
mas a serem estabelecidas com esse objetivo. 

Art. II. Para assegurar a uniformidade -de orien
tação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano 
de ClassificaÇão de Cargos, haverá, em cada Ministério, 
órgão integrante da Presidência da República ou autar .. 
quia, uma Equipe Técnica de alto níVel, sob a presidên
cia do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in
cumbência de: 

I -determinar quais os Grupos ou respectivos cargos 
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que sere~ 
fere o art. 89 d_esta lei; 

II - orientar e supervisionar os levantamentos, bem 
como realizar os estudos e anâlises indispensáveis à in-

. clusão dos cargos no novo Plano~ e -
III - manter com o órgão central do Sistema de Pes~ 

soai os. contactos nec;essários para correta elaboração e 
implantação do Plano. 

_Pará._S!!!_~O Úl'l:ico_._ Os membros das Equipes de que 
trata este afügõ Se:rão designados pelos Ministros de Es
tado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da 
República ou de a_utarquia, devendo a escolha recair em 
servidores que, pela sua autoridade: administrativa e ca
pacidade técnica, estejam em condições de exprimir os 
objetivos do Ministério, do 6rgã9 integrante da Presi
dência da República ou da autarquia. 

Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a 
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes ex
pressas nesta fei, estaf;leiecerá, para cada Ministério, ór
gão íntegiante da-presidência da República ou autar
quia, um número-de cargos inferior, em relaÇão a Cada 
·grupo, aos atuaimente existentes. 

Parágrafo único. A não observância da norma conti
da. neste artigo sOmente será permitida: 

a) mediante redução equivalente em outro grupo, de 
modo a não haver aumento de despesas; ou 

b) em casos excepcionais, devidamente justificados 
perante o 6rgão central do Sistema de _Pessoal, se inviá
vel a providência indicada na ilfnea anterior. 

Art. 13. _ Observado o disposto na Seção VIII da 
.Constituição e em particular, no seu art. 97, as formas de 
provimento de cargos, no Plano de Classificação decor
rente desta lei, Serão estabelecidos e disciplinadas me~ 
diante normas _regulamentares especificas, não se lhes 
aplicando as disposições a respeito, contidas no Estatuto 
-dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Art. 14. O atual Plano de ClassificaÇão de Cargos 
do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei 
n'i' 3.780, de 12 de julho de-1960 e legislação posteriOr, é 
considerado extinto, obse.rvadas as disposições desta lei. 

Parágrafo único. À medida. que for sendo impiánta
-do o novo Plano, os cargos remanescent~ de cada. cate
goria;-classificados conforme o síste~a-de que trata este 
artigo, passarão a iritegrar Quadros Suplementares e, 
sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, se
rão suprimidos, quando vagarem. 

Art. 15. Para efeito do disposto no Art. lOB, § lf, da 
Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusi
ve o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, -se apHca- -
rão _à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, daS_Tribunais de Contas da Uriíão e do 
Distrito Federal -bem como à classificação dos cargos 
dos Territórios e do Distrito Fe_deral. 

Art. 16. Esta Lei en!rarã em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiÇõeS em contrário. 

Brasília, to de dezembro de 1970; 1499 da Independên
cia e 829 da República. - EMlLIO G. MtDICl --Al
fredo Bnzaid- Adalberto de Barros Nunes- Orlando 
Geisel- Mário Glbson Barboz•- Antônio Delfim Netto 
-Mário Dtnld Andreazza- ~. F. Clme Lima- Jarbu 
G. Passarinho - Júllo Barata - Márcio de Soaza e 
Mello- F. Rocha Laiôa- Marcus Vinicius Ptadni de 
Moraes- Antônio Dias Leite J1Ülior- João Paulo d.os 
Reis Velloso --José Costa Cavalcanti- Hygino C. Cor
setti. 

DECRETO N• 88.485; 
DE 5 DE JUU!O DE 1983 

Dispõe sobre a criação do Grupo-Ativldades de 
Comercialização e Oassificaçio de Café e d' outras 
providências. 

· O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 81, item III, da ConstituiÇão, e tendo 
em vista o disposto nos arts. 4"' e 79 da Lei n9 5.645, de lO 
de dezembro de 1970. 

DECRETA: 
Art. 19 Fica criado o Gr_11po-Atividades de Comer

cialização e Classificação de Café, deSignado pelo Códi
go: LT-CCC-2000; compreendendo atividades de nivel 
superior e de nível de 29 grau de ensino, referências a pla
nejamento, estudos, projetes e execução de trabalhos 
~onç"rnentes aos assuntos li2ados à classificação, comer-
cializaÇão e fiscalização de ~are. · -

Art. 2"' O Grupo-AtiVidades de Comercial~ação e 
ClassifiCação de Café é constituído das categorias fun
cionais abaixo indicadas: 

-lnspetor de Café- Código: LT-CCC2001; e 
- A,gente ·de Atividades de Café --Código: LT-CCC-

2002. 
Art. _39 As categorias funCionais previSta-s-no artigo, 

antecedente distribuir-se-ão de confonn_idade com o dis
posto no art. 5"' da Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, por classes, com as seguintes características: 

I - Inspetor de Caie: _ 
Classe .. B" - ativid~des de planejamento, super~são, 

coordenação, controle e execução especializada de traba
lhos rClaciotiadoS- com as âreas dC produção, classifi
cação por tiPo de bebida, transporte, armazenagem, co
mercialização c fiscalização de café, para cujo desempe-
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nho são necessárias as mesmas qualificações exigidas 
para a classe "A". 

Classe· "A" - Atividades de coordenação controle e 
execução qualificadã referente aos trabalhos e projetas 
de áreã. de comercializa_ção e fisCalização de café para 
CUjo ingres-sO é exigido diploma de um dos cursos de 
nível superior de Administração Pública QU de Empre
sas, Agronomia, Ciências Contábeis oti Atuariais, Eco
nomia ou Direito, devidamente registrado, ou com habi· 
l~!açã.o _l~gal equivalente, além de aprovação ·em curso de 
aperfeír;;oamento ou formação especializada à critério do 
Instittitõ Brasilefro do Cafê - IBC, em artícillação com 
o ·Orgão Central do Sistema de PesSoal Civil da AdmiriíS
tração Federal - SIPEC. 
II-Agente de Atividades de Café: 
Classe "B"- atividades de orientação, controle e exe

CUÇão de trabalhos técnico-administrativos relacionados 
com as âreas de transporte, armazenagem e comerciali
zação de cate, para cujO desempenho são necessá.riils as 
mesmas qualificações exigidas para a classe "A". 

Classe .. A"- atívidades de controle e execução, em 
grau de menor complexidade, de trabalhos técnico
administrativos· das áreas de armazenagem e comerciali
zação de café, para cujo ingresso é exigido c_ertificado de 
~õ.c1Usãó -de ensino, de segundo grau, além de apro
vaçãO em-curso-de aperfeiçoamento ou formação eSpe-
cializada a critério do IBC, em-articulação com o Orgão 
Central do SIPEC. 
~Ait. 49 A categoria funcional de Agente d_e Comer

cialização de Cafê designada, pelo Código: NM-1022 ou 
LT-NM-1022, do Grupo#Outras Atívidades de Nível 
Médio, fica considerada em extinção nela permanecendo 
-oS aluais Ocupantes que não satisfaçam as condições 
para o aproveitamento nas categorias funcionais do 
Grupo-Atividades de Comercialização e Classificação de 
Café, sendo-lhes asseguradas a progressão funciorial e a 
ascensão funcional. 

Art. 5"' A implantação do Grupo-Atividades de Co
mercialização ·e Classificação de Café será efetivada no 
Instituto Brasileiro do Café, após a observância dos se
guintes- reQUisitOs: 

I -levantamento das respectivas necessídades de pes
soal, com vistas à fixação da lotação das categoriaS fun· 
cionais que compõem o referido Grupo; e 

II -comprovação da existência de recursos neces
sários ao custeio das despesas decorrentes. 

Parágrafo único. A fixação da lotação das categorias 
Tuncionais será estabelecida pelo Úrgão Central do SI
PEC, mediante proposta a ser encaminhada pelo Minis
tério da IndUstria e- do Comércio. 

Art. 69 Os integrantes do Grupo de que trata este 
decreto ficarão sujeitos à prestação mínima d!= 40 (qua
renta) horas semanais de trabalho. 

Art. 79 O ingresso nas categorias funcionais do 
Grupo-Atividades de Comercialização e Classificação de 
Café far-se~.á na classe inicial, mediante concursQ públi
co, em que serão verificadas as qualificações essenciais 
pa-ra o desempenho ·dmo -correspondentes-at{vidadcs-na 
conforlnidade do disposto no art. 39 deste decreto. 

Art. 89 O Órgão Central do SIPEC baixará as ins
truções normativas que se tornarem necessária-s à apli
ca~ão deste decreto. 

Art. 99 As despesas decorrentes da aplicação- deste 
decreto serão atendidas à conta dos recursos orçamen~ 
tários próprios do Instituto Brasileiro do Café. 

Art. 1 O. Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasflia, 5 de julho de 1983; 162"' da Independência e 
959 dà- República. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi· 
nanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 162, DE 1983 
Complementar 

(n"' 241-C/81, na CaSa de ol-igem) 

Fixa normas sobre repeti~ão de topônimos decida
des e vilas, incorporadas ao texto da Lei Complemen
tar nll 1, de 9 de novembro de 1967. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. l'~ A ementa da Lei CoinPlementar n"' 1, de 9 de 
novembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Estabelece os requisitos míi1imos de população· 
e renda pública e a forma de consulta prévia às po
pulações locais para a criação_ de novos municípiOs, 
e dã outras providências." 

Art. 29 Acrescentem-se à Lei Complementar n"'l, de 
9 de novembro de 1967, os· seguintes artigos, 
renumerando-se comp arts. 15 e 16 os atuais arts. 9'~e 10: 

"Art. 99 ViSando a elirriínar a·repetiÇão de to-
pônimos de cidades e vilas, são estabelecidas as se
guintes regras: 

I - quando duas ou mais localidades tiverem a 
mesma denominação, promover-se-á a alteração do 
topôninl.O~ ficando com a denOritiriação original a de 
mais elevada categoria administrativa ou judiciária, 
na seguinte ordem de precedênciã: capital, sede de 
comarca, sede de município e Sede de distrito; 

II - no caso de haver mais de uma localidade 
com o mesmo nome, este prevalecerá para a que o 
possuir hã mais tempo; 

III - na designação de novos topônimos, não se
rão utilizados designações de datas ou nomes de 
pessoas vivas. 

Art. lO Serão adnl.itidas -eX.Ceções às regras do 
artigo anterior, quanto ao direito de prioridade à 
nomeclatura, se ocorrerem motivos "imperioSos, IDe
diante acordo entre as Unidades Federativas inte
ressadas. 

Art. II Ao propor a alteração da organização 
e da divisão judiciária, na forma prescrita no § 5~' do 
art. 144 da Constituição Federal, o Tribunal de Jus
tiça anexará informação previamente soliéitada à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística- IBGE, a fim de que a Assembléia Legis
lativa, se for o··caso, promova a eliminação das repe
tições de topônimos existentes. 

Art. 12 S~m prejuízo do disposto no artigo an
terior, a Assembléia Legislativa poderá solicitar in
formações à Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística- IBGE, com vistas a altCrar- a 
denominação de localidade do Estado ou pfovocar 
essa providência em otiti'os Estados da Federação. 

Art. 13 Os projetas de criação ou de alteração 
da denominaçãO de município ou distrito deverão 
ser instruídos com informação da Fundação IBGE 
sobre inexistência de topônimo correlato, na mesma 
ou em outra Unidade da Federação. 

Art. 14 Independentemente do disposto nos 
arts. 11 e 12 desta Lei, a Fundação IBGE encami
nhará, o início do período de que trata o art. 6~' da 
mesma, às Assembll:ias Legislativas, à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal, a relação dos mu
nicípios,- em ordem alfabêiíca~-Com indicação doEs
tado ou Território ·cm que se situem, a data da fun
dação e a categoria administrativa oU judiciâria, 
para fins do disposto no art. 99." 

Art. 3~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
.:ação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrãrio. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI COM-PLEMENTAR N' I. 

DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967 

Estabelece__os requisitos mínimos de população e 
renda pública e a forma de consulta prévia às popu· 
loções locais, para a criação de novos municípios. 

_ Art. I~' A criação de municfpio depende de Lei Esta
dual que serã precedida de comprovação dos requisitOs 
e:stabelecidqs nesta Lei e dt; __ C!=msulta às populações inte
rçssadãs. 

Parágrafo únicõ. O Processo de criação de municí~ 
pios terã in[cio mediante representação dirigida à As
semblêia Legislativa assinada no mini_ft:~'?• por_ 100 (cem) 
eleitores. ·residentes ou domici-liados na ârea qUe se dese
ja desmembra_r, com as respectivas firmas reConhecidas. 

Art. 2~' Nenhum município será criadO sem a verifi
c~ão da existência, na respectiva: área territorial, dos se
guintes requisitoS: -
I- População estirriada, superior a 10.000 (dc;:z mil) 

habitantes ~u não inferior a 5 (cinco) milésimos da exis
tente no Estado; 

II':':":"' I~:Iei~Orl:ldo não iilferior a 10% (dez por cento) da 
poPulaÇãO;- -

III- Centro urbano já constituído, com número de 
casas superiOr a 200 (duzentas); 

IV -Arrecadação, no último exercício, de 5 (cinco) 
milésimos da receita estadual de impostos. 

§ I~' Não serã permitida a criação de município, des
de que esta medida importe, para o município ou mU
nicípios de origem, na perda dos requisitos exigidos nes- · 
ta Lei. 

§ 2~' Os requisitos dos incisos I e III serão apurados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o de 
n~' II pelo T~ibunal Regional Eleitoral do respectivo Es
tado e o de número IV, pelo órgão fazendário estadual. 

§ 3Y- As Asselnbléias Legislativas dos Estados requi
sitarão, dos órgãos de que trata o parágrafo anteriÕf-, as 
hlfOrmaçõêS sobre as condições de que tratam os incisos 
fi IV e o§ 1~' deste artigo, as quais serão prestadas no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do ~ebi~ 
menta. 

- Art. 3~' As Assembléias Legislativas, atendidas as 
exigências do artigo anterior, determinarão a realização 
de plebiscito para consulta à população da área territO

-rial a ser elevada à categoria de município. 
Parágrafo úniCO. A fórma da consulta plebiscitâria 

será regulada mediante resoluções expedidas pelos Tri:. 
bunais Regionais Eleitorais, respeitados os seguintes pre
ceitos; 
I-Residência do votante J:)ã mais de I (um) ano, na 

ãrea _a s~~ desmembrada; 
II-Cêdula oficial, que conterá as palavras .. Sinl" ou 

.. NãO", indicando respectivamente a aprovação ou re
jeição da criaçã_o do rnqnicípio. 

Art. 4~' Para a criação de município que resulte de 
fusão de área territorial integral de dois ou mais municfM 
pios, com a extinção destes, é dispensada- a verificação 
dos requisitos do art: 2~'. 

Parágrafo único. No casO deste artigo, o plebiscito 
consistirá na consulta às populações interessadas sobre 
sua concordância com a fusão e a sede do novo municí
pio. 

Art. 5~' Somente será admitida a elaboração -de lei 
que crie município, se o resultado do plebiscito lhe tiver 
sido favorável pelo voto da- maioria absoluta dos eleito
res. 

§ 19 _O_s municípios somente serão instalados com a 
posse do Prefeito? Vice-Prefei~o C Veread_~res, cuja 
elefção será simultaneamente com a daQueles municípios 

__ já exiSteiites, ·ressalvado o disposto no art. 16, § l'~' da 
Constituição. · · 
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§ 2~' A -exigência deste artigo se estende ao caso de 
fusãO de munidpiOs. -

Art. 69 A criação e qualquer alteração territorial de 
município somentC:-pl)derão ser feitas no período com
preendido entre dezoito e seis meses anteriores à data da 
eleição municipal. 

Art. 7~' Não se iriclui nas exigências desta Lei a 
criação de municíPiOs -nos territórios federais. 

Art. 8~' A Lei que criar o novo município definirá 
seus limites segundo linhas geodésiCas C:ntre pontos bem 
identificados o"u acompanhando acidentes naturais. 

Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de ConstitUição e JUstiça e de Mu
nicfpios). 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Do expedien
te lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n~' 161, de 
1983, que receberá emendas, perante a primeira comis
são a que foí distribuído. pelo prazo de cinco sessões orM 
dinâriaS, nos termos do art. 141, II, b, do Regimento ln
terno. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 
l~'~Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 243, DE 1983 

Altera a Leln9 5.861, de 12 de dezembro de 1972, 
que autoriza o desmembramento da Companhia Ur
banizadora da Nova Capitai-NOVACAP, mediante a 
alteração de seu objeto e constituição da Companhia 
Imobiliária-TERRACAP, e dá outras providências. 

O Congresso" Nacional decreta: 
Art. I~' O ttem do art~ ~~'da Lei n~' 5.8_61, de 12 de de

zeml)ro de_l972, passa a vogorar com a seguinte redação: 

"Art. 3~' 

VII- encargo de doar à União e ao Distrito Fe
deral os terrenos necessários a seus serviços na árCa 
referida na alfnea anterior, e aos Estados, terienos 
destinados à construção do edificio sede das repre
sentações estaduais no Distrito Federal e de uma 
instituição destinada a prestação, por cada Estado, 
de seus serviços de assistência social." 

Art. 2v Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam~se as disposições em contrârio. 

Justificação 

O presente projeto de lei objetiva sanar omissão da Lei 
n~'-5.861, de 12 de dezembro de 1972, que confere à Com
panhia Urbanizadora da Nova Capital- NOVACAP 
- a atribuição de executar obras e serviços de urbani
zação e construção de interesse do Distrito Federal, co
metendo àquele órgão a . faculdade de doar não só à 
União e ao Distrito Federal terrenos necessários a seus 
serviços, mas também aos Estados, com a fmalidade es
peclfica de neles construir o -edifício sede destinado a 
congregar as representações de todos os governos esta
duais e uma instituição de assistência social, à seme
lhança da "Casa do Ceará", construida, no início de 
Brasflia, com terreno doado pela NOVA CAP, e qua vem 
prestando os mais relevantes serviços assistcnciais à po~ 
pulação da Capital da República. 

O projetQ en_contra plena j_ustificação, não somente no 
precedente citado, mas, sobretudo, na necessidade impe
riOsa que têm os Estados de um ediflcio destinado a abri
gar as representações dos respectivos governos no Distri
to Federal onde se acham sediados os órgãos do governo 
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federal, junto aos quais necessitam tratar de sew; intc;rtS
scs. 

Brasflia, 19 de setembro de 1983,- Mário Maia. 

LEGISLA Çli O CITA DA 

LEI No 5.861, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972 

Autoriza o desmembramento da Companhia Urba
nizadora da Nova Capitlll do Brasil - NOVA CAP, 
mediante alteração de seu objeto e constituição da 
Companhia Imobiliária de Brasfl.la- TERRA CAP, 
e dá outras providências. 

Art. 3' . São comuns à NOCACAP e à TERRACAP 
as seguintes disposições: 
I- empresa pública do Distrito Federal com sede e 

foro em Brasília, regida por esta lei e, subsidiariamente, 
pela legislação das sociedades anônimas; 

II - aprovação dos estatutos pelo Governador do 
Distrito Federal, com a definição da estrutura, atri
buições e funcionamento dos órgãos da administração; 

III - admissão- nOs aumi:ntoS de capital da partici
pação de outras pessoas jurídicas do Poder P_úb_liç:p em 
geral, da AdministraÇão· Diret.il ou Indireta, mantidos 
51% (cinqUenta e um por cento) na propriedade do dis
trito Federal, ber.t como restrição de alienação de aç~s 
da empresa entre as ehtidades susceptíveis de admissão; 
IV- regime da Consolidaçã_o das Leis do Trabal_ho e 

legislação complementar para o pessoal empregado; 
V - remuneração dos serviços prestados de acordo 

com a orçamentação dos cystos e provis_ões estatutá-rias; 
VI - legitimidade para promover as desapropriações 

autorizadas_ e incorporar os bens desapropriados ou des
tinados, pela União, Distrito Federal ou Estado de 
Goiás, na área do art. 19 da Lei n'i' 2.874, de 19 de se
tembro de 1956; 

VII- encargo de doar à União e ao Distrito Federal 
os terrenos necessários a seus serviços na área referida na 
alínea anterior. 

····;i; ·é~~·i;;;;;d;c;;,;t;;;;i~â~ ~- :,;:s;i~;.~-d~·D.;s~ 
trilo Federal.) 

PROJETO DE LEI DQ SENADO No 244, DE I983 

Dispõe sobre a possibilidade de os Sindicatos de 
Trabalhadores poderem reclamar em Juizo, indepen
delitemente de mllDdato procurat9rio, adicionais de 
insalubridade e periculosldade, em beneficio de seus 
associados. 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. 1" Os sindicatos de trabalhadores têm a prerro

gativa de reclamar em Juízo, em favor de seus associa
dos, adicionais de insalubridade c; periculosidade. sem 

categoria que a compõem mas, tambêm, em caso de des
cumprimento de qualquer cláusula pactuada, podem re
clamar em juízo a reparação, sem necessidade de manda~ 
to procuratório individual da parte de cada trabalhador. 
Nesse seiltido, convém salieritar o contido no art. 872 e 
parágrafo da Consolidação das Leis do Trabal_ho, do. se-
guinte teor: 

"Art. 872. Celebrado, o acordo, ou transitado 
em julgado a decisão, seguir-se-â o seu cumprimen~ 
to, sob as penas estabelecidas neste título. 

Parágrafo único. Quando os empregadores dei
xarem de satisfazer ó pagamento de salário, na con
formidade da decisão proferida, poderão os empre-

. · g'adOto-u SeUs Sindicatos, índepend"éi1tés de Õutorga 
de poaeres de seus associados, juntando certidão de 
tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo 
competerite, observado o processo previsto no Capi
tulo I I deste Título, sendo vedado, porém questio
nar sobre a matêria de fato e de direito já apreciada 
na di:::cisão." 

O dispositivo legal supratranscrito, mutatis mutatldls, 
representa um precedente perfeitamente justificável e ne
cessário, que somente vem ao encontro desta nossa pro
posição. 

Com efeito, são incontáveis_ os problemas advindes da 
periculosidade e insalubridade a que &ão submetidos ou 
a que estão sujeitos milhares de trãbalhadores, os quais 
estão vivendo uma situação adv~rsa de trabalho e que, 
nem sempre, podem reclamar seus direitos, em face das 
condições de"hipossuficiência e de suhordinaçã_p incondi
ci-onal para com os empreg~dores. 

Para minorar essa situação é que estamos propondo 
seja assegurado às entidades sindicais a pOssibilidade de 
reclamar em juízo adicionais de periculosidade e insa
lu_bridade, sem a nec~ssídade de os ínteressados, indivi
dualmente, outorgarem poderes a terceiros. 

Nossa proposição, em conseqüência, tem dois sentidos 
a nosso ver altamente construtivos: de economia proces
sual, e de intangibilidade de relacionamerlto entre em
~pregado e empregador. Exemplifiquemos melhor: a eco
nomia processua[ consiste no fato de que o sindicato po
derá_reclamar, de uma só vez_, num processo, direitos de 
vãrios trabalhadores, sem necessidade de procuração; de 
jntangibili~ade, na medida em que o empregado não é 
posto frente a frCOte ná dispUta de m:eHioria ou conces
são de adicional com seu empregador, fato que, quase 
sempre, termina em incompatibilidade de ordem pessoal. 

Esses dois obstãculos serão, não temos dúvida, gran
demente atenuados se adotarmos a possibilidade ·de re
_clamação através das entidades sindicais, nesses casos de 
insalubridade e pericufosidade, independente de outorga 
de poderes por parte dos ope~ârios interessados. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1983. - Álvaro 
Dias. 

necessidade de outorga de poderes por parte dos interes- (Às Comissões de ConstiluiçaO e Justiça e de Le-
sados. __ __ gis/açào Social.) 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na dit8. de sUã-
publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrârio. 

Just!Ocaçio 

Os sindic;;atos, segundo a sistemática brasileira, sempre 
tiveram o encargo de representar os componentes das 
respectivas categoriaS em juú:o, em casos especlficos in
dependenté de outorga de poderes. 

A contrapartida dessa possibilidade de representação 
~ a participação de todos os componentes das categorias 
nos benefícios advindes de reivindicações patrocinadas 
ou encaminhadas pelas entidades sindicais. 

Auim. é qúe, ria-·cont~fação coletiva., :as entidades sin
dicais nãO apcRtlll representam todos os componentes da 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coilho) -Os projetos 
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento quja leitura serâ feita pelo 
Sr. 1 '~-Secretãrio. 

E Údo- o seguinte 

REQUERIMENTO No 789, DE I983 

Nos termos do art. 280 do Regirriento Interno, requei
ro a retirada, em carâter defmitiVo, do Projeto de Res_o
lução n'i' 96/83, de minha autoria. 

Sala das Sessões, Cm 27 de setembro de 1983.- Mar
co Maciel. 

Setembro de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requeri
mento que acaba de ser lido será publicado e incluído 
oportunamente em~rdem do Dia, nos termos regimen
tais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser tido pelo Sr. 
19-Secretârio! 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 790, DE I983 

Nos ter~os do art. 233 do Regimento Inter_no, requei
ro a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis
curso pronunciado pelo Ministro Ramiro Saraiva Guer
reiro, na Sessão de XXXVIII Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em New York, ontem 26 de setembro. 

Brasília, 27 de setembro de 1983.- Lourlval Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requeri
mento lido Será publicado e remetido ao exame da Co
missão Diretora, nos termos do art. 233, Item 2, § l'i', do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9~ 

Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 791, DE 1983 

Teil.âo sido convidado a participar da Delegação do 
Brasil à XXXVIII Sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, solicito me seja concedida autorização 
para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 
29 da Constiiuição e 44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País durante 
cerca de 30 dias~ 

Sala das Sessões, 27 de setembro de i983~- Affo1190 
Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requeri
mento lido será objeto de deliberação após a Ordem do 
Dia da presenie sessão, de acordo com preceito regimen
tal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 182, de 1983 (n'i' 353/83, na ori
gem), de 26 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do parágrafo único do artigo 
171 da Constituição, submete ao Senado Federal pro
posta de reassentamento de ex-ocupante de áreas indige
nas, através da alienação de terras de domfnio da União, 
com área suPerior a 3,000 ha, situadas no Estado de 
Mato Grosso. 

A matéria será despachada às Comissões de Legis
laçãO SociaL de Constituição e Justiça e de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. !'~-Secretário. 

h lida a seguinte 

Brasflia, 23 de setembro de 1983 

Excelentfssimo Senhor 
Senador NilQ Codbq 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente 

As permanentes agressões que vimos sofrendo da par
te do Governador de Rondônia, Sr. Jorge Teixeíra de 
Oliveira, decorrentes da independência das nossas po
sições politicas, e manifestadas. por atas concretos, fo
ram ontem acrescidas com a distribuição em todo o Es
tado, através da aeronave PT-DFW sob o comando do 
Piloto Flâvio d~ tal, de um panfleto injurioso aos subs
critores do presente e à toda a bancada federal do Parti-
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do Democrático Social - PDS no Estado, neste anexo, 
procurando dessa forma lançar a opinião pública contra 
esses parlamentares. 

O mencionado panfleto, de característiCaS subversivas, 
incita o povo contra os parlamentares, de forma o_bjetb 
va, pondo em risco suas próprias vidas, quando ameaça 
de forma direta, conforme aqui se demonstra: 

Diz o panfleto: - -

"Só que dessa vez vai quebrar a cara, porque o 
ato de traição atingiu prinCiPalmente o povo." 

E continua: 

"Mas agora vai ter de sair de Rondônia corren
do, porque Teixeirào é-povo-- o povO não- tem p~
ciência, nem interesSa, nem motivos para deixar isso 
passar em brancas nuvens." 

E mais: 

"Os seguidores de Odacir Soires vão pagar caro, 
muito caro pelo que fizeram. E Odacir vai ter que 
sumir daqui, porque a Rondônia do Teixeirão não 
tem lugar para traidores." 

Senhor Presidente, 
Estã assiin -Perfeita e crisiafínamente tipificada a 

ameaça que paira sobre os subscritores do presente. Por 
iss-o, SenhOr- Presidente, tendo em vista que Ó -referido 
panfleto estã sendo distribuído no Estado pof pessoas 
vinculadas ao Chefe do Executivo EstadUal e, sobretudo, 
pelo clima de insegurança e intranqüilidade ali reinante, 
vêem-se, os parlamentares abaixo-assinados, na obri
gação não apenas de dar conhecimenio à Nação, atraVés 
do Senado Federal, de tão lamentãveis fatos, principal
mente em defesa de suas integridades tisiCas, mas de por 
este meio, requerer a Vossa Excelência lhes sejam assegu
radas garantias de vida para que, efetiyamente, possam 
continuar a exercer com isj:nção e indePend~ncia o man
dato que o povo de Rondônia lhes outorgou nas urnas li-
vres e soberanas. 

E, finalmerite, resPonsabilizar pessOal e criminaifnente 
o Governador Jorge Teixeira- de OlfVC1ra, pc;r- qualc}uer 
agressão que venha a sofrer a partir dessa data, o que é 
absolutamente possível face ao clima de terrorismo polf
tico vigente hoje em Rondônia. 

Convém lembrar a Vossa Excelência que, em fms do 
ano passado, a imprensa noticiou semelhante situação 
no Território de Roraima, resultando na morte de um 
jornalista. Rondônia vive, ainda, lamentavelmente, os 
resqulcios de um Território Federal, governado autorita
riamente, sem respeito às legítimas lideranças que emer
giram das urnas nas últimas eleições. 

Certos de que o presente merecerâ de Vossa Excelên-. 
cia as providências requeridas, manifestam a Vossa Ex
celência protestos de apreço e consideração. - Odacir 
Soares - Gaivão Modesto. 

ABAIXO 
OS TRAIDORES 
DO TEIXEIRÃO 

Depois que essa gente foi a Brasilia pedir a Figueiredo 
a cabeça do Teixeirão; ficou bem claro o que todo mun~ 
do sabia- mas que alguns insisfialn eril não acreditar. 
Todo mundO em Rondônia conhece de sobra a vida c os 
golpes desse Odacir Soares. T ado mundo sabe que ele 
sempre viveu de traições. Desde que chegou aqui, trazido 
pelos inimigos do povo para ser Seeretário de Segurança. 
Jâ veio, portanto, para oprizriíi. Saiu da Polícia para ser 
Prefeito. Por meio de msnobras e traições chegou ao que: 
é hoje- um fiel defensor das multinacionais da "gang" 
que se instalou na Prefeitura para fazer especulação imo-
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biiiâriã- e defender os interesses dos latifundiãri_os, que 
maSsacram posseiros, colonos e parceleiros. 

Agora ele deu a sua grande tacada, ao comandar a 
traição ao Teixeirão. Só que dessa vez vai quebrar a cara, 
porque o· ato de traição atingiu principalmente o povo. 
Enquanto ele vivia traindo o pessoal de sua laia, se deu 
sempre muito bem. Mas agora vai ter de sair de Rondô
nia: correndo, porque Teixeirão é povo - e o povo não 
tem paciência, nem interesse, nem mOtivos para deixar 
isso passar em brancas nuvens. Os seguidores, de Odacir 
Soares, vão pagar caro, muito caro- pelo que fizeram. E 
Odacir vai ter que sumir daqui, porque a Rondônia do 
_Teixeirão não tem lugar para traidores. __ 
- Abaixo a traição. Chega de mentiras e de jogo sujo! 

Abaixo os traidores do Teixeirão! 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O~ Expediente 
lido vai à publicação. 

Hà oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Hélio Gueiros. 

~ O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Segundo farto noticiário dos_ JOrnais, das rádiOs e da 
televisão, o Presidente Joàç:t Figueiredo, na execução do 
níandato recebido pelo PDS, prossegue nas suas démar
ches para encontrar um nome adequado à sua sucessão. 

Ainda ontem, nesta Casa, o nobre Senador Henrique 
Santillo fez restrições a essa incansável e peposa ati vida
de do Presidente Figueiredo,_entendendo que Sua Exce
lência tem assuntos e temas mais importantes para tratar 
do que a sucessão .. Na oportunidade o eminente Senador 
José Lins, resPondendo à crítica do Senador Henrique 
Santillo, relembrou que havia alguns Senadores Qo 
PMDB que estariam tratando do problema da sucessão e 
se entrevistando, inClusive, com altas autoridades_ políti
cas do País. Para o Líder do PDS havia uma_contraQição 
entre a crítica do Senador Henrique Santillo e a atitude 
de um grupo de Senadores do PMDB. 

Sr. Presidente, entendo que não existe semelhança en
tre uma e outra coisa. O Presidente da República foi elei
to para dirigir, administrar, conduzir o -País, e não neces· 
-s-ariamente para escolher o seu sucessor. o qUe e1e tem 
que fazer, o que ele acha que é bom para o Brasil, o que 
ele acha que ê bom para a Nação, o que ele acha que é 
bom para os brasileiros, ele está tendo uma oportunida
de excepcional, ímpar de realizar, porque ele ê o Presi
dente da República. E, como Presidente da República, a 
sua obrigação ê exatamente a de satisfaze}" os anseios, as 
necessidades e as aspirações da gente brásileira. A rigor, 
portanto, ele não tem nada de se importar e nem de tra
balhar pela suai sucessão~ Entre as atribuiçõeS e deveres 
de um Presidente da República não estão de necesSaria
mente, indicar o seu sucessor. Jã, ao contrário, os deve
res e obrigações dos Senadores, dos Deputados, dos polí
ticos, da classe política é exatamente tentar resolver e 
equacionar os problemas políticos. E é evidente que, no 
momento, a sucessão Presidencial é um assunto bem 
oportuno. Daí o fato de Sen-adores, Deputados e políti-. 
cos do PMDB estarem conversando e tratando da suces-. 
são Presidencial, não tem nada a ver com esse acúmulo 
de serviço em cima do Presidente da República. Um 
político trata da sucessão, porque a sucessão é um _tema 
politico. Um Presidente da República, deve cuidar da 
administração, ou, pelo menos, se ·quer fazer alguma 
polftica, que a política não tome o tempo que ele teria de 
dar à administração. E' o que, no momento, está aconte
cendo no Brasil. 

Mas, as~im ou ass~do, a verdade ê que o Senhor Presi
dente da República continua nas suas demarches, nos 
seus entendimentos e nas entabulações para ver se conse
gue um candidato no PDS que possa unir e reunir todas 
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as ço_rren'tes de opinião pública com assento dentro desse 
Partido. se Os jornais estão transmitindo rigorosamente 
a verdade - e acredito que eStão mesmo - o que estã 
me espantando, no momento, e é por isto que estou te
meroso, é que quem está sendo consultado c auscultado 
pelo Senhor Presidente da República não está falando a 
verdade a S~a Excelência. Digo isto, eminentes Senado
res, porque devo conhecer, mais ou menos, a política do 
meu Estado do Pará ... 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - E, por uma coincidên
cia, ontem quem foi sentido, cheirado e ouvido, foi o 
Presidente do PDS do Parã, o ex-Senador Jarbas 
GonçalVes Passarinho. Como todo aquele que acaba de 
falar com o Presidente da República fica com cócegas na 
lingua e não pode ver jornalistas, nem Câmeras de foto
grafia ou de televisão, que vai logo dando o serviço, a 
verdade é que o ex-Senador Jarbas Passarinho também 
foi logo dando conta do que disse a Sua Excelência o Se
nhOr Presideóte ~a República. Não sei se o Sr. Carlos Ã~ 
tilla, CUja-fliriçãO Princij)aJ, hoje, é estar desmentindo to
doS acíueleSque acabam de sair de um encontro com o 
Prpidente, não sei se, a estã altura, o Sr. Carlos Átillajã 
fez algum esclarecimento, alguma informação, algum 
desmentido para dizer que o interlocutor não havia cn
teçr.dido bem ou que o jornalista não tinha reproduzido 
CJQatamente o qu-e-o interlocutor tinha dito, porque o que 
estâ-se vendo a toda hora é __ que um Deputado chega ao 
Presidente, sai, diz_ uma coisa e .Carlos Átilla r~~ruca: 
Não, ê mentira. Ele Oão 4_isse iSto. Vai outro lã e aparece 
o desmentido: Não dísse isto. Qu.er dizer, a gente fiCa 
numa confusão tremenda, jã se fica até pensando que o 
Presidente Figucifedo rião estã mais se lembrando muito 
bem das coisas recentes. 

O Sr. Gabriel Hermes - Permite V. Ex• um aparte'! 

() SR. HtLIO GUEIROS - Esta a impressão que 
deixa com esses continuados desmentidos através do seu 
assessor de imprensa. 

Darei o aparte a V. Ex• nobre Senador mas tenho a 
impressão de que o nobre Senador José Lins tem a pri
mazia. 

O Sr. José Lins- Antes que V. Ex• se estenda sobre a 
posição dos representantes da política estadual quero 
referir-me à questão da coordenação que o Presidente 
Figueiredo faz da sucessão, por delegação do PDS. A 
coisa mais natural que pode acontecer é esse interesse do 
Presidente pela sua sucessão. Aliás, a grande crjtica da 
Oposição sempre foi, exatamente, que às sucessões ante
riores feitas sem esse diálogo, seiQ essas consultas, sem 
esses entendimentos. Além de ser natural, é da tradição 
nacional que ·as sucessões, tanto a nível do Governo FC
dera! como dos Estados, tenham uma participação efeti
va dos dirigentes maiores, dos respectivos governos. De 
modo que não hã nada realmente que invalide esse es
for(:o do Presidente. Era só o CJ.U:e cu q~ria ressalvar. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Nobre Senador José 
Lins, V. Ex~ em tese teria razão se o Presidente Figueire
do antes fosse um político, mas Sua Excelência nunca foi 
um político. Sua Excelência foi militar a vida toda e foi 
Chefe da Casa Militar, Chefe do SNI, de onde foi galga
do para a posição de Presidente da República por esco
lha imperial do nobre Presidente Ernesto Geisel. 

O Sr.José Lins- Mas esse é o caso de V. Ex~ e o meu~ 
também: antes de sermos políticos ainda não éramos! 

O SR. HtLIO GUEIROS - Mas um detalhe, emi
nente Senador José Lins: é que o Brasil jâ é pesado de
mais para o Senhor Presidente da República ... 
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O Sr. Henrique Santillo - Isso em épocas normais. 
Agora, então, nem se fala. 

O SR. Hli:LIO GUEIROS - ... já tem problemas de: 
mais e o pior ê que o Presidente estâ safenado._ .. 

O Sr. José Lins - Essa é a interpretação de V~ Ex' 
Aliás, agradeço e_sse cuidado de V. Ex• pela saúde do 
Presidente, S inusitado, no PMDB, esse cuidad_o com a 
saúde do Presidente. 

O SR. HELIO GU_EI_ROS --V. Ex•s deveriam ter o 
cuidado_ que estou tendo com Sua Excelência. O cuid_ado 
maior deveria ser de V. Ex~. que é correligionârio fideHs· 
simo dele, e não da _ _m_ioba parte. 

O Sr. José Lins- O Presideo.te estã com uma saúde 
excepcionalmente boa, talvez melhor do que a nossa. 

O SR.. HltLIO GUEIROS --:- O Presiden~e já tem ín-= 
fiação; o Presidente jâ tem desemprego; o Presidente jâ 
tem dívida externa; o Presidente já tem Coroa~Brastel; o 
Presidente já tem a Delfin; o Presidente já tem CAPEM I; 
o Presidente já tem um peso terrível sobre __ os seus 
ombros e, agora, sem ter nem para que, ele vai entrar 
nessa de coordenador ... 

O Sr. José Lins- O PDS tem que desconfiar desse 
cuídad_o _de V. E.x•_ ... 

O SR. Hi!:LIO GUEIROS -- ... de coordenador polí
tico do PDS ... 

O Sr. Ju~ Lins- De hoje em di.ante, nobre Senador, 
eu vou ter mais cuidado com esse desvelo que V. Ex• tem 
pela saúde do P~idente. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. HÉLIO GUEIROS - .•. para indicar o seu su_
cessor, do qual ele dã uma condição- n_ão_ precisa ser 
muito meu amigo -- corilo se isso ... 

O Sr. Henfique Santillo ~Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. Ht!:LIO GUEIROS- ... como se ser amigo ou 
deixar de ser amigo do event~.Lal detentor da coisa públi~ 
cano Brasil fosse alguma condição respeitável para qual
quer coisa. 

Dou o aparte ao nobre Senador Henrique San!illo. 

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex• tem inteira razão. 
Tr.ata-se, a meu ver, de um escárnio para com a Nação. 
Enquanto o Brasil está aí, seildo levado ao desespero, 
com o povo angustiado, o Presidente da República, na 
verdade, se ocupa inteiramente- com as discussões. em 
torno da sua su~ess_ão que ocorrerá ainda daqui a 18 me
ses. Não tem o mínimo sentido isso aí. :t preciso que esse 
Presidente da Repúbfica assuma _a sua responsabilidade 
de condutor dos negócios da Nação, dos interesses da 
Nação brasileira e, com a sociedade, busque uma saída 
para essa crise. O problema nosso é tão grave hoje que jâ 
não se contam mais aos meses, já se conta_m_ .aos dias. 
Nós jâ estamos vendo a História brasih;:ira passar-~e aos 
dias, porque a situação é extremamente grave. "Todos nós 
reconhecemos isso --dentro e fora do Congresso N acio
nal. E o Presidente da República age como Pilatos: lava 
as mãos, esquece de tudo, cuida de consultar este ou 
aquele Líder do PDS, ou GQvernador do PDS, a respeito 
da sua sucessão que ocorrerá, segundo ele, de forma in· 
direta, daqui a 18 meses. Isso é um absurdo, 'é um escâr· 
nio. Não dá para aceitar 1SSO,-e5sa é- a· verdade. 1:. muito 
grave a nossa situação_. EsÍiVésSéffioS ri6S -num período 
normal de nossa vida e ainda assim seria críticãvel a po
sição"'do Presid~te da República, "imagillerifos a situaçilo 
em que nós no_s encontramos agora, que é extremamente 
grave. Não dá para suportar, -portanto, V. Ex• tem intei· 

ra razão. :t_precíso chamar a atenção desse homem, 
sobre cujos ombros recai uma grande responsabilidade 
que não lhe foi conferida pela Nação, mas de qualquer 
forma é preciso respeitã-lo como Presidente da.Repübli
ca e que ele desempenhe esse papel: o papel de uma pes
soa capaz de conduzir a Nação para buscar 'uma alterna
tiva. CaSo Có"ntrátio;- o·que ele tem que fazer é renunCíar 
mesmo. I! isso. E se ele não quiser fazer isso ele tem que 
renunciar ao mandato, da mesma forma que eu, V. Ex• 

- :_____ ou qualquer parlamentar que descrendo do Cong-fesso 
Nacional, na mesma hora, no mesmo minuto, deveri~ re
-nunciar ao" seu tnaridato e permitir ao seu SuP1erite que 
assumisse a cSdeifã- pará· CCiiltiilua!' tr-aballiãii:dQ pelo 
País, pelo_ Brasil. De duas uma: ou ele aceita, agora, a 
responsabilidade que a Nação não lhe conferiu, mas que 
de qualquer forma está sobre seus ombros, ou então ele 
renuncia. 

O SR. HELIO GUEIROS - V. Ex•, nobre Senador 
Henrique SantUlo, com a sua vibração e lucidez deu 
maior consistência ao meu proriunciairientO ·e especial
mente nesta crítica a esse desvio da atividade do Senhor 
~residente da República. 

Quero agora pedir perdão ao nobre Senador Gabriel 
Hermes, porque me esqueci na hora em que ele me havia 
solicitado um aparte e, antes de prosseguir, vou ter o 
prazer e a honra de ouvir o representante do meu Esta
do. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre S.enador f:lélio Guei
ros, eu confesso, sinceramente, o que menos me preocu
pa, nesta altura, é a mu~ança de Presidente. :t um fato 
normal que vai ocorrer "'graças ao desejo do Presidente 
Figueiredo de fazer deste País uma democracia. E com 
isso se nós o conseguirmos, e nós Q çQnseguiremos nós 
do Governo e todos nós deste Congresso, nós consegui
remos realmente fazer deste País aquilo que nós deseja
mas; uma democracia Qnde tudo possa ser discutido, co-

- nhec;ido e um CongresSo mais valorizado inclusive para 
tomar conhecimento do que ocorre com esta coisa t~rrí- 1 
vet que é o desemprego, que é o que estã se fazendo dei 
negociações do FMI. Isto para mim é muito mais imporJ 
tante. Agora, como V. Ex• falou no Senador Passarinho,' 
eti apenas desejava dizer qUe o- Senador__Passarinho na 
sua visita - e eu tive a oportunidade de conversar com 

- ele- deve ter conver&ado S_min_U_tQs_so.bre os Presiden
tes futuros ou posições políticas do Pará. Não mais do 
que isso. E ele mesmo disse, limitou-se a dizer ao Presi
dente, se _não me engano, que ainda não tinha uma po
sição muito perfeita, mas que acreditava que o Parâ teria 
uma determinada posição. Eu não creio, porque nunca o 
Presidente do meu partido, o Senador Passarinho, per
gunto_u qual era a minha posição, com relação ao futuro 
candidato; mas eu aproveitei apenas para dizer este fato. 
Na ocasião pedi ao Senador Passarinho e ele me disse 
que levou ao Presidente as nossas apreensões, do Pará, 

_da Amazônia, por _exemplo, sobre a exportação da ma
deira em bruto, da criação de mais uma sigla com esse 
objetivo. Também disse-me que falou ao ilustre Presi
dente, das nossas apreensões corq a não complemen~ 
tação dentro, cumo nós·o des_~jamos, e disse-me mesmo 
que há o· espírito de luta dentro desta CãSa, no Congres
so, no Senado, Para que~ possamos concluir aquela ex~ 
traordinária obra para o País, e para nós do Amazonas 
que são -as eclusas· transformando _o Tocantins em rio na~ 
vegâvel. Veja V. Ex•, enquanto V. Ex• aqui se distraía e 
dava ndticias para o nosso Plenário do problema presi
denciável, do futuro Presidente, eu estava aqui pensando 
em madeiras, toras e eclusas, e isso fol o qUe conVersei 
com o S~ador Passarinho. Acredito que o Senador Pas~ 
sarinh? estava também, ao conversar com o PreSidente, 
~ais Í!"J:teressado em falar desses problenias, inClUsive das 
dificuldades que sofre o nosso Estado, por culpa de to
dos rtós. Agora, o nobre colega me perdoe esta inter-
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rupção. Depois eu irei, se me derem a oportunidade de 
falar, falar do pau_da Amazónia, da madeira da Amazô
nia, da exportação da madeira e dos perigos em que ela 
está correndo, que eu reputo mais interessante do que 
nós pensarmos no futuro Presidente. 

O SR. Hil:LIO QUEIROS- Muito obrigado ao emi~ 
nente Senador Gabriel Hermes pela sua intervenção, 
mas quero dizer a S. Ex~ que uma das c-oisas engraçadas 
que hoje acontece no Brasil é íssõ. O cidadão é chamadQ 
pelo Presidente da República, para conversar sobre o as
sunto_da sucessão presidencial, chega lá e diz.;. "Ah! Sim. 
A sucessão? Rea[mente eu falei de raspão com Sua Exce
lência sobre a sucessão". 

Cada_um __ só fala um ou dois minutos sobre assuntos 
políticos. Não há ninguém que diga que vai lã e conver
se, de fato, de cabo a rabo sobre a sucessão presidencial. 
Saem e falam com o repórter e vão logo dizendo que fa
laram rapidamente sobre a sucessão com o Presidente, 
mas foram outros os assuntos.· . 

Acontece, Sr. Fresidente, que nâ.hÕ~a que saem vão lá 
para fora, e os jornalistas ávidos vão saber do que se .tra~ 
tou no encontro, e o que o Senador Jarbas Passarinho 
disse não foi o que reproduziu aqui o nobre Senador 
Gabriel Hermes Filho. O Sen_ador Jarbas Passarinho de~ 
clarou ao Presidente da República que 90% do Colégio 
Eleitoral do Pará, do PDS •. "está livre e desimpedido 
para_ casar com qualquer um". 

O Sr. Gltbriel Hermes - En'tão, ele respondeu bem. 

<fSR-:-lfÉ0-0 GUEIROS- Sr. Presidente,_Srs. se
nadores, eu não quero que, além de colocarem tanto 
peso nas_ costas do nobre Presidente João_ Figueiredo, 
ainda se diga a ele incorreções, meias verdades ou at~ fal
-sidades. 

Nobre _Senador Gabriel Hermes Filho, V, Ex• sabe 
muito bem qUe essa informaÇão transffiitida -se é que 
foi transmitida, mas eu tenho que admitir que foi- pelo 
ex-Senador Passarinho ao Presidente Figueiredo não 
corresponde à verdade. O PDS do Pará está - usando 
expressão lá da minha terra - rente corno pão quente 
com o _ex-Governador Paulo Maluf. 

S. Ex~ o ex.-Governador Pau'o Maluf foi há poUCOs 
'dias a Belém e pode~se dizer que C:le chegou, viu e ve&eu, 
como Júlio César. Todo mundo do PDS foí prestar-lhe 
as hoi!ias d~ ~tilo. Todo mundo foi homenageá-lo, 
reverenciá-lo, e ele, outra expressão popular- deitou e 
rolou no PDS do Pará. Está a"qui o jornal insuspeito, que 
é uril jornal _d~ um compadre do Senador Passarinho, 
que relata toda a visita do ex-Governador Paulo- Maluf a 
Belém. Então, ele tomou de assalto os arraiais do PDS 
do Pará, catequizou·os e todos se comprometeram com 
ele. É ~em verdade que o Senador Passarinho não estava 
lá, como também, cautelosamente, lá não se encontrava 
a o nobre Senador Aloysio Chaves. Mas, o Senador Jar
bas Pas~arinho deix.ou o seu sobrinho, Líder da Banca
da, como seu representante, para prestar as homenagens 
a Paulo Maluf, e o Sr. Pa!Jlo Maluf foi recebido na resi
dência do Deputado Ronaldo Passarinho, onde foí ho
menageado com um lauto almoço. O nobre Senador 
AIÕysio Chaves, qUe também não estava presente, acre
dito que nem fisicamente, nem em espírito, às manifes
tações levadas a efeito pelo PDS do Pará aO ex
Governador Paulo Maluf, teve, contudo, a presença de 
uni seu fi1ho, um ilustre advogado, benquisto, muito cor
dial e muito brilhante, que substituiu o seu venerando 
pai ito aplauso e na manifestação ao ex-Governador 
Paulo Maiuf. Outros d~putados mais precipitados, como 
o D~putado Qsvaldo Melo e Gerson Peres, foram logo se 
declarando malufistas convictos, prontos para sufra8ar, 
0<,- dia da -convenção, 6 nome do ex·Governador Paulo 
Mftluf. OS Deputados estaduais, Vereadores, Prefeitos 
mllni~ipã.ís, eu não vou ler aqui, mas está aqui o jormil. 
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se alguém quiser colocar em dúvida a minha afirmação, 
todos eles do PDS do Pará, com uma exceção ~ e cito 
porque é fácil a gente cita-r exceção - que é o DePutado 
estadual Aldebaro :Klantão, foi o úii.ico que disse que era 
pró-Mário David Andreazza. Os demais unanimemente, 
unidos, coesos, disseram que estavam firmes com o ex
Governador Paulo Maiuf, que saiu do P3.rá certo e con
vencido de que está Conl -a maioria absoluta do seU Parti
do 'no Pará. 
~ por isso, Sr. Presidente, que eu estranho que, cha~ 

mado para informar ao Presidente da República das pre
ferências e tendências do seu Partido no Pará, o Senador 
J arbas Passarinho transmita ao Presidente da República 
uma informação que absolutamente não corresponde à 
verdade. Ele disse que 90% do PDS no Pará está só espe
rando que o Presidente diga queni é o Candidato, para 
acompanhar. 

O nobre Senador Gabriel Hermes filho, que é um dos 
expoentes da indústria- nacional e muito mais do meu Es
tado, ofereceu uma recepção retumbante ao ex
Govenador Paulo Maluf na sede da Federação das In
dústrias ... 

O Sr. Gabriel Hermes - V. Ex• me permite? 

o SR. Ht.LIO GUEIROS - ... of(:à:ceu uln- almoço 
ao qual compareceram as mais altas expressões do em
presariado do Estado do Pará. E lâ o Senador Gabriel 
Hermes Filho foi convidado para fazer a apresentação 
do ilustre visitante que- era O -eX~Governador PaUlo Ma
luf. 

O Sr. Gabriel Hermes - V. Ex• vai-me permitir? 

O SR. HtLIO GUEIROS- Vou -permitir, sim, com 
todo o prazer. 

E na hora em que fez uma fof"mOsa oração para apre· -
sentar o ex-Gov.ern_ador de São Paulo, o Senador 
Gabriel Hermes Filho falou de uma maneira a nllo dei· 
xar dúvidas; não o apresentou como ex-Governador, 
não o apresentou como Deputada Federal, nem como 
ex-Presidente de Caixa_ Económica, nem como -ex
Prefeito, nada disso:_e:is aqui o nosso virtual candidato à 
Presidência da República. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex~ me permite? (Assenti
mento do orador.) NabreSe:nador Hélio Gueiros, V. Ex~ 
delicia a Casa com o seu linguajar paraense-nordestino 
que tanto realmente nos agrada, e delicia mais ainda os 
seus amigos e os seUs admiradores do Pará, do Brasil e 
desta Casa, quando escreve. Aí sim, ;nós tiramo até o 
chapéu. Como sabe o nosso Hélio Gueiros usar aquela 
coisa que o americano chama de joke, o que dâ exala
mente o sentido de que ele faz. Mas, com relação ao Pa
rá, meu nobre colega, V. Ex• reãlmente não estâ bem in
formado, nem leu direito os jornaiS, o que, aliâs, justifi
co, porque eu mesmo não tenho tempo de lê-los, pois nós 
recebemos três de cada vez e as lemos às pressas. O que 
nós combinamos, do PDS do Pará, foi que todos os can
didatos presidenciáveis- isso combinamos Dós do Dire
tório do Parã com o Senador Jarbas Passarinho, com o 
Senador Aloysio Chaves e to-dos os presentes- que ali 
chegassem seriam recebidos da maneira mais cordial por 
todos nós do Parã. 

O SR. Ht:LIO GUEIROS ~ Mas não precisava exa
gerar. 

O Sr. Gabriel Hermes - E -dessa maneira nós recebe
mos, no Diretório, o Deputado Paulo Máluf, qtie foi 
saudado pelo Vice-Presidente do Partido na ocasião, que 
é o nosso deputado que V. Ex• bem conhece, baixinho, 
do Clube do Remo- eu não digo o nome porque V. Ex• 
t:. do Paissandu - e nós temos ganho constantemente. 
Agora, veja V. Ex•, de lá, às scis_e meia da tarde, o Sr. 
Paulo Maluf, como iridustrial, achou~ e nós recebemos 
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com a maior satisfação, de visitar a Federação das In
dústrias, que ftea próXima à -sede do PDS. E ali foi rece;
bido uma reunião da diretoria, realizada às segundas
feiras, àquela hora, corria -indUstrial, e eU, como Presi
dente da Federação, disse: aqui estamos recebendo o ex
Governador_deSão Paulo, o Deputado mais votado do 
Brasil que é o Sr. Paulo Maluf, e que nos dá a honra de 
nos visitar como-ifldustrial e que é também um presiden

-ciável, candidato à Presidência. Veja V. Ext que_ foi isso 
que ocorreu .na Federação: nem jantar, nem nada mais 
de que toda a cordialidade para um possível Presidente 
da -República, já qUe -ele é um candidato do Partido qUe 
tem o Colégio Eleitoral na mão. ~e amanhã chegar lá :o 
Sr. Ãndreaz.ia, se anianhã chegar lã o V ice-Presidente da 
República, pode ficar certo V. Ex• de que S. Ex's -SerãO 
bem recebidos. Agora, as classes empresariais do Pai-â 
comandadas pelo _Presidente da Federação do Comércio 
e pelo Presideiú.e da Associação Comercial, que abriram 
a lista, deram um almoço de 250 talheres ao Sr. Paulo 
Mah.if, onde houve a maior cordialidade. E o Sr. Rôm~
lo Maiorana ofereceu um lindísSimo jantar támbêm a~
Ex•, com 130 pessoas presentes. Veja V. Ex• que não foi 
o Gabriel Hermes, ele apenas disse isso. Agora, eu tam
bém fui um pouquinho de jornal. O jornal colocoü uffia 
bonita manchete~, .. Gabriel lança Maluf'. E o "Gabriel 

-que conhece bem o :or. Hélio Gueiros, que conhece bem 
os companheiros antigos e novos cie jornais, nunca des
mentiu notícia de jornal. Deixa dizer, que falem de mim, 
eu gosto. 1:: o que tenho a informar ao nobre colega. 

O SR. Htl.IO GUEIROS -Nobre Senador Gabriel 
Heimes, verifica-se que V. Ex• a-rigor não corrigiu em 
nada o meu !'elato. Pelo contrário, reconheceu a firma ~a 
minha declaração sobre a recepção, que chamei de re
tumbante. Duzentos e cinqUenta talheres, eminente Pre
sidente, nurila cidade _como Belém do Parã, é muito ta~ 
lher. V. Ex• há de compreender. 

I 
O Sr. Gabriel Hermes - Nós prestigiamos os n~ssos 

colegas do PDS. Veja V. Ex' como eles são bem recebi
dos no Pará. 

' _ O SR. JitLIO GUEIROS - Eminente Presidente, !!U 
não me lembro nem de um Presidente da República que 
tenha tido assim tão farta de gente a sua mesa em Belém 
do Pará, mas, o presidenciável Paulo Malufteve. Não foi 
só esse almoço, o nobre Senador Gabriel foi fidelíssimo 

- quândo disse que ainda houve outro dado pelo jornalistã 
Rômulo Maiorana, na sede do Ia_te Clube, que foi outro 
sucesso social e- politico. Tem que ser porque se Maluf 
estava lã com toda a classe política, o sucesso foi social e 
político. 

O-Sr. Gabriel Hermes- Ainda S. Ex• recebeu as pági
.nas dos .dois jornais de Beléril durante dois dias, quase 
in'ieira, dando notícias da sua permanência. O que foi, 
para nós do PDS, uma grande satisfação, ver um campa-

~· nheiro nosso ser tão bem recebido em nosso Estado pela 
_·imprensa, pelos políticos e pelas classes empresariais. 

O SR. Htl.IO GUEIROS - Por isso, Senador 
_ Gabriel Hermes, não entendemos que depois de todos 

esses protestos de Cstima, consideração, amizade, apoio e 
solidariedade do PDS do Pará ao Goycrnador Paulo 
Maluf, o nobre Senador Jarbas Passarinho, vá ao Palá
cio do Planalto infonnar a tendência do seu partido no 
Pa.rá e diz que só 10% lã é que estão assim, assim, mas, 
90%-estão à espera do prínCipe encantado do Presidente 
Figueiredo. 

Já que· V. Ex• falou ·no jornalista Rômulo Maiorana, 
estã aqui a nota do jornal dizendo que o lirtica meiO "ar
redio", que ainda não se declarou Maluflsta, é o Sé:nador 
Jarbas Passarinho. O pior, Sr. PrCsidetne, Srs. Senado
res, é que o jorD.alista, amigo C conipadre do Senador 
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Jarbas Passarinho, escreve uma nota ·que não.recomenda 
nem bem ao seu compadre, onde diz assim: 

Os principais articuladores da campanha do De· 
putado Federal Paulo Maluf à Presidência da ~e
pública estão aguardando o momento mais oportu
no para uma investida direta ao Senador Jarbas 
Passarinho. 

Agora, olhem porque aí é que faço ·as minhas res
trições: 

Eles acham que Passarinho ainda está acabru
n~ado e dificílmente apoiaria, no momento, qual
quer dos candidatos que se apresentaram. Porque, 
rio fundO; o eX~Pl:e5idente do _Senado_ considera-se o 
melh-or de todos os nomes na disputa, princiPalmen
te considerando as circunstâncias do momento de 
transição política que o País está atravessando. 

O Sr. Gabliel Hermes- Permita V. Ex~. rapidamente, 
só uma palavra. 

O SR. H.tLIO GUEIROS - Estou só lendo o jornal 
que apóia o PDS e o Sehador Passarinho. 

"A derrota na eleição de novembro, que poderia 
ser evitada se alguns erros (erros jã admitidos por 
pedessistas eminentes") ... 

Naturalmente, V. Ex• está na "eminência" aqui. 

O Sr. Gabrlel Hermes - Muito obrigado. 

O SR.lttLIO GUEIROS - -

., .. dói" agora ainda mais; ela torno_u remotas as 
possibilidades que seriam muito mais fortes se Pa~
sarínho estivesse com um mandato político nas 
mãos. Por isso, ele não pode usuftuir com maior efi
ciência de iniciativas como a do ex-Senador Paulo 
Brossard, que o lançou à Presidência da Repúbli-
ca." 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. Htl.IO GUEIROS - Então verifica-se, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores que 9 problema dá falta de 
apoio, diz o jornal, do Senador Jarbas Passarinho,~ que 
S. Ex• acha que entre esses candidatos que estão ~.ele é 
o melhor e, não tem porque se declarar Malufista. "'" 

Para quem pensa que talvez seteja havendo exagero no 
jornal paraense, leio só uma linha de uma longa ent~vis
ta do Senador Jarbas Passarinho ao Jornal de BruOia, 

· uma página i"nteira de sábado. Só um trecho. O Jornal de 
BrasiUa pergunta: 

"No seu caso o Sr. acha que ainda pesa essa 
força?" Senador Jarbas PasS<;~rinho: ~·~ bem verda
de que sou um nome internacional''. 

O Sr~ Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• um aparte 
nobre Senador? Vou dar uma informação, se V. Ex• per
mitir, de um fato que oCorieu. 

O SR. Htl.IO GUEIROS - Não quero passar por 
deselegante com um dos homens mais ilustres desta Casa, 
_o nobre Senador Nelson Carneiro. Portanto dou o apar
te, Com muita honra para mim, a S. Ex•. 

O Sr. Nelson Carneiro - O meu aparte era para 
quebrar um pouco este debate que V, Ex• trava sobre a 
polftica paraensc, passarinhando-se sobre os episódios 
que marcaram a visita do ex-Governador Paulo Maluf a 
Belém. Apenas para lembrar que no titulo que V. Ex• re-
cordoU: .. Gabriel lança Maluf', queria ressaltar que não 
foi" o anjo Gabriel que lançou Paulo Maluf. 

O SR. HELio GUEIROS - Apóstolo Paulo. 
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O Sr. Nelson Carneiro - ••. nem o nobre colega 
Gabriel Hermes se arvora em anjo anunciaçior. De qual
quer forma, a candidatura Paulo Maluf estã lançada, 
não havia necessidade de ninguém lançâ-la, S. Ex• pró
prio lançou a sua candidatura em todos os estados do 
País, como fazem os outros candidatos. Já agora não há 
mais cerimônia. O Ministro Andreazza vai por todos os 
cantos anunciando o seu nome. E, com a velha discrição 
mineira, o Vice-Presidente Aureliano Chaves, também 
estâ fazendo a sua propaganda. Não era passivei que se 
deixasse de recorrer a Belém, que na história é onde nas
ceu o Menino Jesus, sem fazer essa pregação,- embora, 
era isso que queria lembrar na hora do anjo Gabriel, na 
minha juventude, quando estudante de Direito, passoU 
pela Bahia o Patrício Teixeira. V. Ext- o conheceu. No in~ 
tervalo da comédia cantava uma canção de que guardei 
uma quadrinha na memoria: 

"'Dizem que Cristo nasceu em- Belém 
A história se enganou 
Cristo nasceu na Bahia., meu bem 
E uma baiana embalou." 

De modo que quero, neste momento, reivindicar por a 
Bahia ter sido a terra onde Cristo naSCe~:~, sem prejuízo 
do anjo Gab_riel. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. Hlll.IO GUEIROS- Vou apenas responder 
rapidamente ao Senador Nelson Carneiro. 

Muito obrigado, Senador Nelson Carneiro, pelo agra~ 
dãvel aparte dado a este modesto discurso. Jã que V. Ext
foi bíblico, quero dizer que, às Vezes, esse termo "anjo" 
tem que ser bem entendido. Sabe V. Ex•, melhor do que 
eu, que o anjo rebelde das Escrituras é Satanás, é o dia
bo, e eu sei lã se o Anjo Gabriel que, no conceito do Se~ 
nador Nelson Carneiro, deve ser uma pessoa cândida e 
angelical, já que é anjo, pode se tranSformar como d Bel~ 
zebu, da Bíblia, e ser o rebelde, para implantar no Pará a 
candidatura do ex.-Gpvernador Paulo Maluf. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ext- permite rapidamente? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes - Não sou anjo, sou arcanjo. 
Creio que assim está justificada perfeitamente a minha 
colocação. Quanto ao Sr. Jarbas PM_sarinho, quero ape
nas incluir no seu discurso o segUinte: o Sr. Maluf, na 
presença de três Deputados Federais, na minha e na de 
mais algumas pessoas, disse no Pará: "Vocês têm aqui, e 
é uma pena que não esteja disputando conosco, um dos 
nomes mais respeitáveis e capazes para competir cOnos
co na luta pela Presidência deste País ... Ouvi isto do Sr. 
Maluf, ouviu o Sr. Gerson Peres, o Sr. Manoel Ribeiro e 
outros colegas. 

O&. Nelson Carneiro- Acho que esse é um pensa
mento generalizado da Nação. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, já que O meu tempo está termiil8.ndõ, vou en
cerrar, antes fazendo um apelo para que outros interlo
cutores do Senhor Presidente da República cheguem ao 
encontro de Sua Excelência e digam a verdade a respeito 
das tendências e das preferências do seu Partido, porque 
o que se está verificando é que, afinal de contas, o Presi~ 
dente Figueiredo está perdendo um tempo enorme, por
que só está ouvindo informações truncadas e erradas a 
respeito das preferências do eleitorado de cada Estado, 
O que se verifica ê que, devido a esses desacertos e infor
mações erradas, muita coisa efrada e equivocada te_m 
acontecido no Brasil. Desse modo, comentando en pu
sant todos esses fatos, eu apenas desejo apelar para que 
os demais convivas e interlocutores do Senhor Presidente 
da República falem a verdade quando forem consulta
dos. (Muito bem!) 
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O_ SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DIS
CURSO QTJÉ. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

AlteviT Leal - Eunice Michiles - Fábio Lucena -
Martins Filho - Marcondes Gadelha- João Lúcio
Luiz Viana - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro -
Alfredo Campos --Fernando Henrique Cardoso -
Henrique Santillo - Lâzaro Barboza ___:_ Gastão MUller 
- Saldanha Derzi -Carlos Chiarelli - Octávio Cardo~ 
so. 

d SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sob(e a me
sa, projeto de lei_que vai ser lido pelo Sr. 1'i'~Secretário. 

.S lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 245, DE 1983 

"Acrescenta dispositivo i Consolldaçio das Leis 
·- do Trabãlho, na parte -relathã aos deveres dos sindi

catos''. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' ~acrescentada ao art. 514 da Conªoli~ação 
das Leis do Trabalho a seguinte alinea- "e". 

••e) manter departamento feminino, destinado a 
Valorizar a mulhef trabalhadora e a estimular a sua 
atuação sindical." 

Art. 2'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
· --publicação·: 

Art. 3~> Revogam~se as disposições em contrário. 

JustlOcaçio 

Em que pese o fato de os sindicatos estarem realizan~ 
do, mesmo ao longo dos piores anos de intervenção e re~ 
pressão, atuação verdadeiramente dinâmica e democráti~ 
ca, este é o setor da, soci~dade onde a participação da 
mulher menos se fez sentir. ---

De fato, estando a mulher a ocupar gradativamente, 
mediante árdua conquista, espaços antes reservados ao 
homem, nem por isto se tem noticia de que tal aconteci~ 
mento seja freqiiente no meío sindical. Há mulheres tra~ 
balhadoras em todos os ramos de atividades, há mulhe-
res profissionaiS liberais, há DepUtadas, há até Senado~_ 
ras, mas -no movimento sindical sua participação é mfrii~ 
ma. 

Foi pensando nisto e na necessidade de abrir espaços 
para uma maior atuação da mulher no setor, que nos ins· 
piramos a propor a presente alteração (acréscimo de ali
nea ao art. 514) à Consolidação das Leis do Trabalho~ 
pela qual as entidades sindicaís, nãturalm~ente tOdas, isto 
é, de empregados e empregadores, terão O dever de man~ 
ter um dePartamento feminino 'destinado a valorizar a 
mulher trabalhadora e a estimular a sua atuação sindi~ 
cal. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1983. -Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452.DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolldaçi.o du Leis do Trabalho. 

Art. 514. São deveres dos sindicatos: 
•) colaborar com os poderes públicos no desenvÕivi

mento da solidariedade social; 
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b) manter serviços de assistência judiciária para os as
soda_dos; 

c) promovet:" a conciliação nos dissldios de trabalho; 
d) sempre que possível e de acordo com as suas possi~ 

bilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio 
com entidades assistenciãis ou por conta própria, um as~ 
sistente social com as atribuições específicas de promo~ 
ver a cooperação operacional na empresa e a integração 

• profissional na classe. 
-A alínea "d" foi acrescida- pela Lei n~ 6.200, de 16 

de abril de 1975 (D.O. 17-4-1.975). 
Parágrafo úniCo. Os sindicatos de empregados terão, 

outrossim, o dever de: 
a) promover a fundação de cooperativas de consumo 

e de crédito; 
b) fundar __ e manter escolas de alfabetização e pré~ 

vocacionais. 

.. -.--;-. -. ~· ... ·-· ... ~ ............. ·-·. ~· ........... . 
(Às Comissões de Constituição e Just1ça e de Le

gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla_)_ ~ 0 projeto, 
lido após publicado, será despachado às comissões com
petentes. 

So_bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
l'i'~Secretãrio. 

~ lido e aprovadO o seguinte 

REQUERIMENTO N• 7'11, DE 1983 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as 
tradições da casa, as seguintes homenagens pelo faleci~ 
mente do Engenheiro Antônio Mãrio Mafra, Deputado 
Federal eleito à Constituinte de 1946. Foi Prefeito da Ca
pital do Estado de Alagoas, Secretârio de Viação, Admi· 
nistrador do Porto e Prof. da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal de Alagoas. 

ar inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolência à família e· ao Estado. 
Sala das sessões, 27 de setembro de 1983. -GuUherme 

Palmeira - João Lúcio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, offcios que vão ser lidos pelo Sr. 1"'~ 

Secretário. 
São lidos os seguintes 

Oficio n9 255/83. Brasflia, 27 de setembro de 1983. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a· Vossa Excelência que o 

Deputado Ruben Figueiró foi indicado por esta Lide
rança para substituir a Deputada Júnia Marise na Co
missão Mista encarregada de estudar e dar parecer sobre 
o Projeto de Lei n' 9, de 1983~CN, que "dispõe sobre a 
eleição para Prefeito e Vice-Prefeito em Municípios que 
forem descaracterizados como de interesse da segurança 

-nacional". 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência protestos de alto apreço e distinta consideração. 
Freitas Nobre, Líder do PMDB. 

Brasflia, 27 de setembro de 1983. 
Senhor Pfesideõte: 
Nos termos regimentais, indico a V. Ex'" o nome do Se

nhor Deputado Osvaldo Melo para integrar, em substi
tuição. ao Senhor Deputado Nosser Almeida, a Comis
-são Mista- destinada ao estudo e parecer do Projeto de 
Lei n"' 9, de f983-CN, que dispõe sobre a eleição para 
Prefeito e Vice~Prefeito em Municípios que forem desca
racterizados comO de interesse da segurança nacional. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ext- meus protes~ 
toS de estima e consideração. - Nelson Marchezan, 
Líder do PDS. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Sobre a_me_sa, redações finais que vão ser lidas pelo Sr. 
}~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECER N• 831, DE 1983 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Decreto Legislatil'o nl' 
4, de 1983 (n"' 117/82, na Câmai'a dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a redaçiio .final d~ _Projeto de 

Decreto Legislativo n9 4, de 1983 (n"' 117 J82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o governo 
da República Argelina Democrática e Popular para a 
criação de uma Comissão Mista Brasileiro-Argelina, 
concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Sala das Comissões 27 de setembro de- 1983. -Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Den:i, Relator ~Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 831, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
4, de 1983 (n9 U7 /82, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos -
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
_____ ,, Presidente do Senado Federal,_ promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEG1SLAT!VO N• , DE 1983 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbii
ca Argelina Democrática e Popular para a criação de 
uma Coml!isào Mista Brasileiro-ArgeiJna, concluído 
em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. (9 ~ aprovado o texto do Acordo entre o gover

no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argelina Democrática e Popul"ar -para a 
criação de uma Comissão Mista- Brasileiro~Argelina, 
concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981, 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrá em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER N• 832, DE 191n 
Da Comissio de Redação 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo p9 
10, de 1983 (n9 7/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redaçào finaf dõ Projeto de 

Decreto_legislatívo n9 10, de 1983 (n9 7/83, na Cãmara 
dos Deputados), que aprova o teXto do AcOrdo de Coo
peração Cultural e EdUCacional entre o Governo da Re
pública Federativ~ do Brasil e o govCrno da República 
do Iraque, concluído em Brasília, a 25 de março de 1982. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de -í983:- Joio 
Lobo, Presidente- Alberto Slba, Relator - Saldanha 
Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 832, DE 1983 

Redaçiio final do Projeto de Decreto LeglslatJvo ft9 
10, de 1983 (n9 7/83, na Câmara dos Deputado.s). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprOvou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente do Senado Federal, Promulgo 
o seguinte 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL(S_eção II) 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983 

Aprova o texto do A~;:ordo de Cooperação Cultural 
. -- ~ e Educacional entre o governo da República Federati

va do Brasil e o Governo da RepúbiJca do Iraque, con
-aurdo em Brasilia, a 25 de março de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 J;: aprovado o texto do Acordo de Coope

ração Cultural e Educacional entre o governo da Re
pública Federativa do Brasil e o governo da República 
do Iraque, concluído em Brasília, a 25 de março de 1982. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publtcaçào. 

PARECER N• 833, DE 1983 
Da Comissão d_e Redatiio 

Reda.ção final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
36, de 1981 (n9 99/81, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ComissãO aPresenta a redaçào final do Projeto de 

D~rcto Legislativo n9 36, de 1981 (n999/81, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o ato do Conselho MoM 
netárlo Nacional que autorizou emissões adicionaiS de 
papel-moeda em 1980, até o limite de CrS 
70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na for
ma da legislação em vigor. 

Sala das Comissões. 27 de setembro de 1983.- J.oão 
- ~obo, Presidente- Saldanha Derzi, Relator -Alberto 

Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 833, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
36, de 1981 {n9 99/81, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do item 30 do art. 52 do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEG1SLAT1VO N• , DE 1983 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou emissões adicionais de papel-moeda, 
em 1980, até o limite de Cr$ 70.000.000.000,00 (se~ 
tenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em 
vigor. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É homologado o ato do Conselho Mone~ 
fârio Nacional que autorizou emissões adicionais de 
papel-moeda, no exercício de 1980, até o limite de Cr$ 
70,00Q.OOO.OOO,OO (setenta bilhões de cruzeiros), na for
ma do que dispõe o inciso I do art. 49 da Lei n9 4.595, de 
3 t de dezembro de 1964, e em atendimento à solicitação 
e razões constantes da Mensagem, n9 671, de 30 de de~ 
Zembro de 1980, do Poder Executivo. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua -publicação. 

PARECER N• 834, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução rt9 103, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A- Cõmissão aPresenta a redação final do Projeto de 
Resoluçãc:~ n9 103, de 1983, que autoriza o Governo do 

Estado do' Rio Grande do Sul a elevar em CrS 
12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quarenta e 
dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e 
quatro cruzeiros e vinte e nove centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1983. --João 
Lobo, Presidente - Alberto Silva, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 834, De 1983 

Redação final do Projeto de gesolu~:iio n9 103, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 198J 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quaren~ 
ta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trin
ta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos). 

O Senado Federal resolve: 

ArL- 19 :t: o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido pelo item IV do art. 29 da Resolução n9 62, 
de 28 de outubro de 1975, alterada pela de n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 3.550.683 (três mi
lhões, quinhentos e cinqUenta mil, seiscentos e oitenta e 
três) Obrigações do Tesouro do Estado do Río Grande 
do Sul- Tipo Reajustável- ORTE M RS, equivalentes 
a Cr$ 12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e qua
renta e dois milhões, oiteil.ta e sete mil, quinhentos e trita 
e quatro cruzerios e vinte e nove centavos), considerado 
o valor nominal do título de Cri 3.588,63 (três mil, qui
nhentos e Oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três centa
vos), vigente em abril/83, cujos recursos são destinados a 
invesiime.ntos no seta-r agr(cola, naquele Estado, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBraM 
si! no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaçãO. 

PARECER N• 835, DE 1983 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Resoluçio Jt9 104, de 
1983. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 104, de 1983, que autoriza o Govenio do 
Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 1.058:394.126,00 
(um bilhão, cinqüenta e oitO milhões, tiezentos e noven
ta e quatro mil, cento e vinte e seis cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1983.- Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzf, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 835, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 1041 de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42,- inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N•· , DE 1983. 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a con~ 
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.058.394.126,00 (um bilhão, cinqüenta e oito mi
lhões, trezentos e nov('nta e quatro mil, cento e l'inte e 
seis cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~" 1::. o Governo do Estado de São Paulo, nos 

termos do art. 21' da Resolução n~' 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crêdito no valor de Cr$ 1.058.394.126,00 (um 
bilhão, cinqUenta e oito milhões, trezentos e noventa e 
quatro mil, cento e vinte e_ seis cruzeiros), correspori"den
tes a 441.264,15 ORTNs, considerado o valor nominal 
da ORTN de CrS 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa 
e oito cruzeiros e cinqíienta e cinco centavos), vigente em 
Outubro/82, junto à Caixa Econ_Qm_ica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, com fiança a ser prestada 
pelo Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, 
destinada à implantação de penitenciária em São José 
dos Campos - SP, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de_sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr pall_a)- As redações 
finais, cuja leitura acabamos d.e ot,J:Vir, vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do ProjetõdC:-Lei da· 
Câmara -n'i' 79, de 1981 (n~' 3.247/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de _apli
cação em_ projetas específicos dos créditos e finan
ciamentos de organismos governamentais e daque
les provenientes de incentivos fiscais, tendo 

PARECERES, sob n~'s 585 a 587, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; 
- de Economia, favorável, com emenda que 

apresenta de n~' I-CE; e 
- de Finanças, contrário, cOrri ·võtC:i vencido- do 

Senador José Fragelli e voto vencido, em separado, 
do Senador Pedro Simon. 

Em votação o projeto, sem prejufzo da emetfda. 
Concedo a palavra ao n_obre Senador Hélio Queiras. 

O SR. Hll:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca· 
minhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A posição do PMDB é fa.vorá:vel ao projeto, de acordo 
com os votos dos nobres Senadores José Fragelli e Pedro 
Simon. Nessas condiçõe.s, quero logo avisar que o 
PMDB pedirã verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, solicito verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)--:-- Solicito aos 
Srs. Senadores que ocupem seus lugares para verificação 
de votação. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. JOSt UNS -,. Não. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR. Hll:LIO GUEIROS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os âemais 
Líderes, do PDT e do PTB, estão ausentes. 

Os Srs. Senadores já podem VOtar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Alberto Silva- Álvaro Dias- Enéas Faria- Fábio 

Lucena- Fernando Cardoso- Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros .- Itamar Franco :-: José Fragellí -
Martins Filho - S~ldanha Derzi. · 

VOTAM "NÃO'" OS SRS. SENADORES: 
Almir Pinto - João Lobo - José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - Votaram 
SIM 11 Senadores e NÃO 3. 
- Não houve abstenção. 

O SR. P~ESIOENTE (Moacyr Dalla)- Não houve 
q11orum. ~ou suspender a sessão por 10 minutos, nc:>s ter
~os regimentais, e acionar as campainhas. 

- (Suspensa às 15 horas e 34 minutos, a sessão éiea-
bel-ta às 15 horas e 38 minutos.} -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está feaber
ta a sessão. 

Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência se dis
pensa de proceder à nova verifiCação. A votaÇão da ma
téria fica-ãcíiáda' 'J)ãT;~-;-;s~ãô-õfcii_ifáYia --de-am<Ulh~ 

Ein razão disso, os itens nQs 2 e 3, cujas matérias Proje·-
tos de Lei do Senado n~'s 1 58/82-Complementar e 
2S0f80, dependem de votação, tem sua apreciação adia
da p"ãra a sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passaremos, 
pois, ao item n~'" 4: 

DísCussãO, em tu{no _único_. do Projeto de Reso
l!-!çãQ_n~' __ l05, de 1983 (apresentado p~la Comissão 
de Ecónomia como conclusão de seu Parecer n9 798, 
de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Riachuelo (RN), a elevar em Cr$ 7.678.943,63 (sete 
milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e 
quarenta e três cruzeiros e ses!';enta e três centavo_s) o 
montarl.te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'' 799 e 800, de 1983, ~das 
Comissões: 

-'de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno úniCo. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro·a encerrada, ficando 

sua votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa\ ~Item 5: 

Discussão, em turno (íiJ.ico, do Proj~to de Reso
lução n~' 106, de 1983, (apresentado pela Comissão 
de E-conomia como conclusão de seu Parecer nQ 801, 
de 1983), que autoriza a Prefeitura. Muni~ipal de 
Mauã (SP), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e 
quarenta-e seis milhões, quinhentos e ·cinqUenta e 
oito mil cruzeiros), tendo 
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PARECERES, sob n~'s 802 e 803, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorãvel. 

Em díscussão -o prOjeto.- (Pausa.) 
N_ào_ havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
A PreSidência deixa de submeter a matéria a votos, em 

-virlude da falta di! '"quorum", em plenário, para delibe
ração, ficando sua votação adiada para a próxima ses
são. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pas· 
sar, agOra, à apreciação do Requerimento n~' 791, de 
1983, de autoria do Sr. Senador Affonso Camargo,lido 
no Expediente, solicitando autorização do Senado para 
integrar a Delegação Brasileira· à XXXVII[ Sessão da 
Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Re
lações Exteriores. 

Solícito do nobi'e Senador Enéas Faria o parecer da
quele _órgão técnico. 

O SR. ENhSFARIA(PMDB- PR. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores:_ 

O eminente Senador Affonso Camargo Neto, na for
ma do requerimento apresentado à Casa, solicita licença 
para, por designação do Presidente da República, parti· 
cipar, na qualidade de observador parlamentar, da 3S. 
Sessão da Assembléía Geral das Nações Unidas. 

S. Ex• cumpre o Regulamento, atende à praxe e me pa
rece, Sr. Presidente e Srs, Senadores, que este Senado da 
República, ao oferecer a figura do eminente Senador Af
fonso Camargo para integrar essa delegação, proporcio
na--~ representação brasileira a participação de uma das 
suas mais ilustres, cultas e representativas figuras. 
--~--o-parecer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
do relatOr é favorável. A votação fica adiada por falta de 
quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã esgota~ 
da a matéria __ constante da Ordem d.o Dia. 

Há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SI LV A (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. SeGadores: 

Eu quero abordar outra vez aqui um tema que vem 
apaixonando todos os nosso_s co~panheiros desta Casa. 

Estamos vivendo um período, talvez o mais grave de 
nos-sa História -

De um lado, cinco anos de seca no Nordeste e enchen
tes no Sul, tudo is1o eÕl parceria com a agravante da re· 
cessão, do .desQD.prego, do desespero da pacífica gente 
brasileira. 

Com a-~errubada do 2.024 e a quase certeza de~que o -
2.045 terá o mesmo fim, assistimos, na televisão, ao Se
"cretário do Tesouro dos Estados Unidos, dize,r que treme 
'pela sorte. do B.rasjl, se o Congresso brasileiro não apfo
yar o famigerado decreto. 

De todos os lados, surgem opiniões e até palpites, geil
te séria propondO soluções sérias, e o Governo surdo aos 
apelos de toda a Nação, entendendo qU"e a s_olução é esta 
mesma proposta pelos Ministios da área económica. 

Muito tem-_se falado, aqui mesmo neste plenário, 
quando o Senador Roberto Saturnino advoga uma mo
ratória parà. resolver o problema da dívida, no resultado 
catastrófico que isto representaria para o Brasil, segundo 
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os defensores da poHtiéa ecoriômica do Governo rtesta 
Casa. 

O desastre seria, porque, dependendo o Brasil de im
portações prioritárias para ci seu parque industTial, e 
para outras atividades que garantem emprego para mi
lhares de brasileiros, e sendo a maioria dessas impor
tações financiadas a mêdio e até a longo prazo, uma su
pressão desses financiamentos representaria a parali
sação do País. 

Outras implicações surgiriam na esteifa da moratória, 
c.omo, boicote_ às exportações brasileiras, com reflexos 
desastrosos para a economia do País. 

Feitas essas advertências, aqui ouvidas ·repetidas ve
zes, garantem os defensoreS da polftica econômica do 
Governo que o caminho é este mesmo: limitação do ajus
te salarial em 80% (oitenta por cento) já expurgado; re
dução a zero do déficit público, redução da inflação para 
uma faixa de 60% (sessenta por cento) até meados do 
próxiino ano etc, etc 

Façamos um exercício de raciocínio sobfe esse plano 
do Governo na área econômica, que i-epresenta pratica
mente uma exigência do FMI. 

Não vamos falar aqui em agressão à soberania nacioR 
nal, nem tampouco de intromissãO indébita do FMI em 
assuntos internos do Brasil, como a aprovação, ou não, 
pelo CongreSso, dO Decreto 2.045, mas sim tentar visua
lizar o que vai acontecer ao Brasil nas duas hipóteses se
guintes: 

a) O decreto não passa. Neste caso, o GovernO já es
tuda medidas drástiCas para contornar, principalmente, 
o déficit p-úblico. Entre essas-medidas, anuncia-se mais 
um aumento da carga tributária e, obrigatoriamente, a 
dispensa de milhares de tr:ibàlhadores, princíPa-lmente 
das estatais, para evitar sua falêrlcia. 

AgravaRse, assim, ainda mais a situ:ição do País, se
gundo estes mesmos defensores da atual política eco!lô
mica do País. 

b) O Decreto-lei n., 2.045 é aprovado por decurso de 
prazo. 

Então, o Governo brasileiro cumprirã a primeira parte 
da terceira Carta de Intenções, e entra em vigor o arro
cho salarial, o que, aliás, já está acontecendo. 

Com essa medida, reduz-se o poder de compra do 
País, importar-se-á menos e sobram dólares para -o paga
mento da dívida, segundo os defensores do Decreto-lei 
""' 2.045. -

Começa aqui a nossa pergunta: o Decreto-lei n9 2.045 
já está em Vfgor há quase dois meses, e ainda não se vis
lumbrou sequer uma melhoria, ainda que precária, na 
difícil conjuntura que vive o ·povo brasileirO. A iriflàÇãO 
continua subindo, os juros cada vez fiais altOs, e o custo 
de vida disparado. 

Some-se a isto o_desemprego, que a esta altura já atin
ge a mais de cinco milhões de brasileiros, sem seguro
desemprego e sem quaisquer perspectivas de uma melho
ria a curto prazo, e temos a explicação dos assaltos a su
permercados, não para levar dinheiro, mas sim alimen-
tos. 

Mas não é só isto. Aprovado o Decreto-lei n'~ 2.045, 
qual é o mecanismo para reduzir o déficit das estatais? 
Suspender qualquer novo investimento? Dispensar tra
balhadores? 

No primeiro caso, como sãO as estatais as maiores ge
radoras de empregos no País, exatamente porque inves
tem, não o fazendo, arrastarão na esteira dessa medida a 
falência de milhares de pequenas e médias empresas 
prestadoras de se'rviços àquelas estatais, o que, aliãs, já 
vem acontecendo. 

Dir-se-ã que, com a reduçãO -de importações, haverá 
saldo de dólares em nossas exportações; e aí a coisa co
meça a melhorar. Melhorar como, perguntamos nós, se 
todos os dólares disponíveís dessa operação são- insufi-
cientes para pagar sequer os serviçoS da dívidã? -
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Por outro lado, assistimos a uma dança macabra: de 
um fado, o FMl ,S:arantiildo novos empréstimoS, que São 
todos transferidos para o pagamento apenas _dos juros da 
díVída. De outro, as autoridades esperando que o País 
expo.rte tanto, que sobrem dólares para pagar os juros da 
dívida antiga e os novos juros desses erripréstimos a cur

-to prazo do FMI. 

O que fica para a retomada do desenvolvimento? Na
da, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Nessas exportações, a tendência é diminuir seu valor 
real em dólares, porque elas estão sendo vendidas no ex
terior numa verdadeira disputa de mercado,_e __ o resulta

__ do é que temos que reduzir nossos preços, se quisermos 
vender alguma coisa lã fora. 

Quando tCmos uma oportunidade de vender a soja, 
como agora, por um preço mais alto, porque a safra 
americaria foi redUzida, verifica o Govemo qui:, se ex-

· portarmos nossa produção, o Brasil fica sem óleo para 
a1iinentaÇão humana e sem torta para alimentação do 
gado. 

Como o Governo proibiu a exportação, a soja sumiu e 
seu preço interrio subiu a níveis inaceitáveis. Aí o gover

- no resolve o problema de maneira simplista: vamos im
portar soja e também milho, e com isto gastaremos os 
preciosos dólares de que necessitamos. 

A partir deSte momento, os agricultores da soja no 
País, sem crédito suficiente e sem preço de venda de seu 
produto, certamente vão abandonar essa atividade e pro
curãr outra que, infelizmente, não existe. 

Paralelamente e para agravar mais a situação, quem 
era até agora proprietário de uma pequena ou média em
presa, que bem ou mal vinha empregando milhares d~ 
brasileiros, prefere fechar o negócio, e colocir o- que 
sobrou de seu capital, nas Cadernetas de Poupança, ou 
nas oRTNs, pois de cinco em cinco münilos a· teleVisão 
diz ser este o melhor negóciO do mundo, com renda de 
lO% ao mês. 

Por ísto é qUe -o indUstrial José Ermírio de Moraes dis
se, um dia destes, que, do jeito que as coisas vão, o povo 
brasileiro vai comer ORTN dentro de muito pouco tem-
po. - - ---

Antes disso acontecer, é preciso que alguma cOisa seja 
feita, principalmente nesta Casa do Parlamento brasilei
ro, nas duas Casas para ser exato. 

O Senador Henrique Santillo propôs o estabelecimen
to de uma Comissão da Câmara e do Senado, composta 

. de representantes de todos os Partidos, para estudar me
didas de emergência a serem apresentadas ao Governo, 
para evitar um mal.maior, comO o que prevê para o Bra
sil o SecretáríO- do TesOuro-Americano. 

Creio, Sr. Presidente, srs. Senadores, que o Brasil, pos
~ll:indo o ouro que possui, que, Segundo o Ministro César 
Cais, no ano que vem já vai render 6 bilhões de dólares 
ao País, repito, possuindo o Brasil não essa pequena 
q~ª-_Otidãde_ de ouro mencionada pelo Ministro, (ouro de 
garimpo), mas sim_ a fabulosa reserva que está esperando 
por uma ação decisiva do Governo, na Serra de Caf-ajãs, 
não precisa o nosso País de arrochar.salãrioS, de Parar as 
estatais para s~ir dessa dificuldade, a maior de sua His
tória. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex'- um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA --Com todo o prazer, 
nobre Senador HéliO Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Alberto Silva, 
V. Ex• está pintando muito bem o samba do crioulo doi
do, que é a política económica do atual Governo brasi
leiro. V. Ext- fez referência inicial à declaração intempes
tiva e inipertinerite dO Secretâdo do Tesouro norte
~mericano Donald Regan dizendo que o Congresso bra
sileiro deve aprovar o Decreto nY 2.045. Nobre Senador 

-- Alberto Silva, a gente tem ouvido-inuita coisa a respeito 
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das intromissões dos estrangeiros no Brasil, mas eu crciio 
qUe é a primeira vez,- eu, pelo menos, não me lembro de 
oUtra, ê a primeira vez que uma autoridade norte
americana se refere de maneira tão objetiva e decisiva 
com relação ao Parlamento brasileiro. ~ uma audâcia 
que não dã para entender. Eles já se acostumaram, natu
ralmente, de tanto mandar e desmandar nas autoridades 
do_Po_der Executivo, -que acham que tudo é a mesma coi
sa-, -que-no-Brasil é só dar a ordem d~ coma~do para o 
Poder Legislativo e o Poder Legis13:tivo tem que se aca
chapar. Ão mesmo tempo que ele faz isto, começa esse 
noticiáriO de agências ínternadOnais: .. São seis bilhões 
de dólares, mas, se não assinar, não leva" ... FMI vai aca
bar com a ajuda a país em desenvolvimento". E, assim, 
estão criandO um ambiente, um cliina de chantagem con
tra o--Congresso Nacional, para o Congresso Nacional 
aprovar esse decreto-lei. Mas V. Ex•, adiante, faz uma al
teril.atíva: se·O decreto for aprovado, se o decreto não for 
aprovado. Nobre Senador Alberto Silva, acho que nós 
devemos partir somente de uma premissa: o decreto não 
será aprovado. 

O SR. ALBERTO SILVA - M'uito bem! 

O Sr. Hélio Gueiros- Aconteça o que acontecer, ar
rebente quem arrebentar. Esse negócio de dizer que vão 
apreender avião do Brasil em Los Angeles, que apreen
dam o avião do Brasil; que vão apreender um navio bra
sileiro em Hamburgo, que apreendam o navio em Ham
burgo. Que façam o que quiserem contra o Brasil. Vou 
parodiar o Presidente Geisel, que, quando foi ouvido em 
1981, sobre o que ele esperava para 1982, disse: .. Acredi
to que serâ um ano melhor, porque pior do que este, não 
é possível". 

O SR. ALBERTO SILVA - Exatamente. 

o·-sr. Hélio Gueiros- Sr. Senador Alberto Silva, eu 
qUero dizer a mesma coisa: pior do que o Brasil já estã, 
não ê possível. Então, vamos rejeitar o projeto. Façam o 
que quiserem, a conseqUência não interessa, mas o Brasil 
deve dar mais uma demonstração de que quem resolve os 
problemas do Brasil é o Brasil, são os brasileiros. O Go~ 
verno brasileiro terá de, mais cedo ou mais tarde, ouvir, 
auscultar e sentir a opinião e as aspirações do povo bra
sileiro. Minhas congratulações a V. Ex' 

O SR. ALBERTO SlLVA -:- Nobre Senad_or Hélio 
Gueiros, agradeço a V. Ex• este aparte que muito enri
quece o meu discurso face às colocações que fez. Devo 
dizer que concordo com V. Ex• e esta análise que faço. 
aqui, é justamente para concluir que, aprovado o Decre
to n., 2.045, ele vai trazer piores conseqaências para nós. 
E não o aprovando, como quer o Congresso Nacional, 

,Pelo m~nos não se arrocha o salário dos trabalhadores. E 
dou ad1ante o que eu acho que deve ser a forma de so

Jução. Se V. EX• quiser completar ... 

O Sr. Hélio Guelros- Realmente, eu quero completar 
o J11eU aparte, porque o deixei no meio do caminho, jâ 
que não queria embaraçar mais o discurso de V. Ex' 

O SR. ALBERTO SILVA- Co!D muito Prazer, ouço 
V. Ex• - . 

O Sr. Hélio Guelras- V. Ex• acha que nós devemos 
recorrer ao ouro e tem toda a razão. O lamentável, entre
tanto, Sr. Senador Alberto Silva, ê que, por uma dessas 
coisas estranhas que acontecem no Brasil, na hora em 
que a produção de ouro começa a crescer, começa a 
"dobrar pé com cabeça", como se diz p~r ai, na hora em 
que está havendo esse incremento fabuloso na produção 
de ouro, o Governo resolve fechar o garimpo de Serra 
Pelada. Não dâ para entender. Ainda hoje, o nobre De
putado Sebastião Curió, que foi um doS primeiros admi
nistradores e organizadores de Serra Pelada, publicou 
uma nota nos jornais daqui de Brasílía, lavando as mãos, 
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dizendo que o que ele poderia fazer para-manutenção do 
garimpo de Serra Pelada ele já fez. E já que não é possí-
vel, ele aconselha os garimpeiros para terem calma e 
para terem serenidade, porque isso é assim m~mo. V. 
Ex' há de convir que dizer para 80 mil homens jogados 
dentro de Serra Pelada, extraindo ouro_com_o suor do 
rosto, para que eles tenham calma porque isso é assim 
mesmo, V. Ex• há de convir que a situação é bem dramá
tica: Volto a insistir que é um absurdo, porque, no mo
mento em que os garimpos do Brasil dobram a_ sua pro
dução e até a triplicam ... 

O SR. ALBERTO SILVA - A ponto de o Ministro 
dizer que teremos 6 bilhões de dólares em ouro.· 

O Si-. Hélio Gueiros - ... é nesta hora que o GOVetno 
resolve fechar Serra Pelada. Já conversei com V. Ex' e V. 
Ex• sabe perfeitamente que essa desculpa amarela de que 
não pode conviver a exploração manual com a explo
ração mecanizada não tem fundamento. V. Ex•, como 
bom engenheiro, e competente que é, já me explicou que 
as máquínas podem ll:abalhar aqui e os homens ali. E 
poderia até haver mesmo uma porfia, uma disputa, uma 
emulação para saber quem vai produzir mais. Mas o Go
verno resolveu acabar com o garimpo de Serra Pelada. E 
o interessante, nobre Senador Alberto Silva, é que, se o 
Governo aispõe de mâquinas, dispõe de capital, jã que 
pretende usar máquina e capital em Serra Pelada, volto à 
tese de V. Ex•: por qoJe é que ele não vai fazer isso no Ca
rajás? Porque já está provado que Carajãs tem ouro ... 

O SR. ALBERTO SlLV A - A maior reserva do 
mundo. 

O Sr. Hélio Guelros- A maior reserva do mundo. O 
Governo está doido para usar máquina e capital num ga
rimpo, numa jazida de ouro; por que é que não vai usar 
no Carajás? Não. Resolve usar essas máquinas e: esse di
nheiro em Serra Pelada, e vai despejar 80 mil garimpei
ros que já-descobriram, não a primeira pepita, porque 
esta é da África do Sul, mas a segunda, a terceira~ a Qt.iar;. 
ta, a quinta pepitas do mundo foram descobertas pelo 
trabalho manual dos garimpeiros de Serra Pelada. 

O SR. ALBERTO SILVA- Nobre Senador, queria 
complementar apenas o seguinte: se nós achamos ouro 
no Brasil com enxada, imagina com máquina. A tese ·é 
simples; se eu vou discutir com os meus credores, e eu 
quero pagar a dívida, a primeira coisa que ele Vai saber, 
já nesse estágio em que riós estamos, é o que temos para 
pagar. E o Brasil chega lã e vai dizendo; eu tenho expOr..: 
tação, só isto. 

Ou estou enganado? O que é que o Brasil tem mesmo 
para pagar essa dívida? Só exportação, porque os investi
mentos feitos para devolver o dinheiro, sob forma de pa
gamento, são a médio e longo prazo como as usinas hi
drelétricas ou o programa nuclear ou qualquer outra coi
sa. Nós, o que temos meSmo é exportação. E uma expor
tação aos trancas e barrancos, porque nós temos que lu
tar contra o comércio lá fora, na disputa do mercado. O 
que é que nós produzimos? Café, soja, milho. Os outros 
países também produtem. ~uma di~puta feroz: O Saldo
zinho que sobra, mal dã para nós pagarmos os juros, e, 
com isto, vamos trancando os investimentos dentro do 
PaíS, paralisando o País, para que todo o dinheiro arre
cadado seja para pagar os juros. Estou propondo, se te
mos um riqueza como o ouro e poderia ser outra, por 
exemplo, o quartzo, que o Brasil está exportando a I 
dólar o quilo e importando-o jâ beneficiado a 200 dóla
res o quilo -se trancássemos o quartzo podíamos tam
bém propor às potências que lá fora usam a informática, 
a cibernética, a microeletrônica com o quartzo brasilei
ro, e faturam 300 bilhões de dól_ares por ano, nessa in
dústria se o Brasil pegasse uma fatiaiinha de 30 bilhões 
dos 300, era mais do que toda a nossa C}tportação! Era 
outra riqueza com que nos apresentaríamos à mesa das 
negociações. Então chegaríamos lá e diríamos: "Temos o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl, (Seção li) 

ouro, jã exfrãído, não é de\>aixo do chão, não"t Por isso 
:::___!!_que eu proponho que as máquinas da Companhia Vale 

do Rio DQce, que é seguramente a miior deste País e 
uma das maiores do mundo, que essas máquinas sejam 
levadas lâ na Serra do CarãJáS e tirem esse ouro e o.acu
mulem. Não impor.ta essa estótia de dizer que aí o preço 
do ouro no mercado internacional irá cair. Cai coisa ne
nhuma! Ouro é ouro, aqui ou em qualquer lugar! E lógi
co que negociando corretamente, porque não vamos jo
gar esse ouro no mercado para acabar com a economia 
dos países ocidentais, mas vamos negociar, temos ouro, 
agora queremos a trégua.~ isso que eu queria propor, da 
seguinte maneira ... 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA --Com todo o prazer. 

O Sr. Mário Mala- Senador Alberto silva~ V. Ex• es
tá falando que ouro é ouro, em qualquer parte. Real
mente está levantando uma tese de esforço nacional para 
a exploração de nossas riquezas reais, a fim de podermos 
pagar 'nossas dívidas. 

O SR. ALBE~TO SILVA - Para poder ter com o 
que negociar. 

O Sr. Mário Maia - Porque em verdade o Governo 
está abandonando este potencial nosso e estimulando a 
negociação de papéis, cujo valor é duvidoso. E eu fico sa
tisfeito de ter ouvido V. Ex• fazer referência ao industrial 
Antônio Ennírio de Moraes quando ele disse: - "A 
continuarmos nessa política louca do Governo ... 

O SR. ALBERTO SILVA - .. . o povo vai comer 
ORTNs. 

O Sr. Mário Maia- ... dentro de poucos dias o povo 
vai comer ORTNs". Coincide o pensamento do indus
trial com o pensamento exarado por nós há poucas se
manas atrás, neste Plenário, quando dizlamos que nunca 
tivemos notíciaS de que, plantando-se uma nota de mil 
cruzeiros, naScesse uma árvore-e' começasse a dar notas 
de mil cruzeiros para, milagros~mente, comprar as coi
sas, Então, o que nós achamos é que o Governo tem que 
mudar a direção de sua política econômicO-firiãnceira -e 
estimular o mercado interno_ ... 

O Sr. ALBERTO SILVA - Para produzir bem. 

O Sr. Mário Maia- ... criando, propiciando o traba
lho e aumentando a capacidade aquisi~iva do povo para 
reativar a indústria, a qual se acha com a sua capacidade 
produtiva praticamente estagnada, pelo menos, mais da 
metade. Estamos ouvindo V. Ex• e achando que suas po
sições, suas colocações são perfeitamente válidas e com
patíveis com a situação caótica em que se encontra a eco
nomia nacional e dando uma sugestão simples. Mas se o 
GovernO tiver determinação para fazer, explorar nossa 
riqueza, o ouro da serra de Carajás poderia nos tirar des
sa aflição de devedores inadimplentes na porta do Fundo 
Monetário Internacional diária e humildemente. 

O SR. ALBERTO SILVA - Muito obrigado, nobre 
SenadQr Mário Maia, eu agradeço a contribuição de V. 

_ Ex', um _homem daquel(l área, daquela riqufssima região, 
e que muito vem enriquecer o meu discurso. 

O momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de uma 
ação polftica de Governo a Governo. 

Considerando que os Estados Unidos, como o País 
mais rico e industrializado do mundo, e por isto mesmo 
comanda as finanças do Mundo Ocidental, é por af que o 
Governo brasileiro deve começar. 

Que o Presidente Figueiredo se conscientize que não 
há de ser e_nviando cada 15 dias a m~ma equipe, tendo a 
frente o Sr. Delfim Netto, à Europa e Estados Unidos, 
que vamos resolver nosso angustiante problema. 

o__que eles tinham de fazer já fizeram, endividaram o 
País até o intolerável limite atual. 
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Agata, o que conseguem é apenas alguns milhões de 
dólares a mais, emprestados apenas para pagar os juros e 
elevai' cada vez mais nossa divida. 

O Presidente Figueii-edo que já fez na ONU um bom 
discurso rio ano passado,_ deve agora reunir uma peque
na comitiva, composta dos Clementes mais representati
vos da sociedade brasileira, que participaram direta ou 
indiretãfuehte do desenvolvimento do País, incluindo~se 
nesta Comitiva representantes de todos os Partidos nas 
du~s Casas do Congresso e vá a Washington. Lá de
monstre ao Presidente Reagan que o que o Brasil preci
sa, neste momento, é de Uma trégua no pagamento asfi
xiarite destes juros e desta dfvida; que o povo brasileiro 
não agüenta mais a recessão e o desemprego; que é preci
so retomar o desenvolvimento, e velozmente, antes que 
coisas mais graves aconteçam no País; que o Brasil é, an
tes de tudo, um País sério, de povo sério, honesto e tra
balhador, e que quer pagar a dívida necessitando, para 
isto, apenas de uma trégua nesta sangria, que estã levan
do o povo brasileiro ao desânimo, à desesperança, ao de
sespero; que o Brasil tem ouro que dá para pagar três 
dívidas dessas, _e para isto quer apenas tempo, e pouco 
tempo .. para que as máquinas da Companhia Vale do 
Rio Doce retirem este ouro da Serra de Carajás; final
mente que os Estados Unidos, que lideram a economia 
do mundo ocidental, se disponham a comprar mais do 
Brasil, e pagar melhores preços pelos nossos produiõs. 

.. De nossa parte - dirá o Presidente Figueiredo ao 
Presidente dos Estados Unidos - estareJDOS prontos 
para fazer o sacrificio que fizeram os alemães do pós
guerra, na utilização dos recursos do Plano Marshall." 
- O Brasil saberá aplicar com sabedoria e criatividade os 

dólares que nos sobrarem, e criará empregos para todos. 
Saberemos acumular riquezas para pagar nossa dívi

da, e em breve seremos aquele grande País, sonhado por 
todos, onde não haja fome nem ·miséria, e onde os brasi
leiros tenham oportunidade de participar da maior ri
queza que Deus, em sua infinita bondade, criou para 
nós: o Brasil! 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a pa
l~vra ao nobre Senador Álvaro Dias, por cessãO do 
nobre Senador Fãbio Lucena. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidnete, Srs. Senadores: 

Primeiramente, nossa solidariedade aos Prefeitos bra
sileiros que vieram a Brasília lutar pela autonomia muni
cipal e pela reconstituição do sistema federativo no Bra
sil, hoje, autênticà falácia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
1:: óbvio, senhores, que a ninguém interessa wn alar

mismo perigoso e inconseqUente. A crise brasileira vai 
atingindo, no entanto, um tal grau de extensão e gravida
de, que não é possível escamotear o susto e levantar a 
voz exigindo mudanças de atitudes, gestos concretos e 
ações prontas e eficazes para enfrentá-la. 

Exaure-se o pais, exaspera-se o povo, indignam-se os 
homens mais responsáveis de todos os segmentos sociais, 
com a revelação de que a cada medida anunciada pelo 
governo, segue-se novo fracasso, amarga-se mais uma 
decepção e se angustia cada cidadão. E que a cada mo
mento se desvendem novos casos de corrupção, mais es
cândalos explodem nas manchetes, erros crassos são 
apontados e assim por diante. 

Não é possível que tudo isso deixe indiferentes os res
ponsáveis pelo pafs e pelo governo. O que não ~ com
preensível é a insistência em prosseguir nessa rota de 
conflitos certos, de desabamentos iminentes e, o que é 
pior, de maiores dificuldades para corrigi-la. 

Hã pouco mais de dez meses, quando se pôs a nu a real 
situação do pafs - zelosamente escamoteada do públi
co, da imprensa e do Congresso- houve a oportunida
de certa para recompor as forças internas e impor-se 
mais corajosamente ante as pressões externas. Em vârias 
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ocasiões desde então, surgiram novas oportunidades; há, 
no mundo, uma consciência de que os problemas brasile
rios devem ser resolvidos de outro modo. Mas estas 
áreas de influência intániiCional jaioais foram contacta
das para obter apoio a políticas alternativas de solução 
da crise externa. E que interessam, fundamentalmente, ã 
estabilidade económica mundial. -

Preferiu nosso Governo, no entanto, não utilizar as ar-
mas de que dispunha, no seio de sua própria política ex
terna global. Preferiu a visão limitada e imediatista do 
chamado "enfoque económico". E. a[ estão os resulta
dos. 

E quero lembrar aqui nossa interpelação - tao mal 
acOlhida- ao Ministro Delfim Netto, quando aqui este
ve para depor. Advertíamos que as projeções _das contas 
externas eram, no mínimo, equivocadas-. Senão proposi
talmente distorcidas. Que não seria possível trabalhar 
com base numa projeção simplista dos saidõs -de cormér
cio; e aí estão as quedas das importações agravando as 
condições recessivas do País. E ai estão os cuStoS ecOnô
micos e, notadamente, morais e soCiais do eXpOrtar de 
qualquer maneira. -

Aí estão as tremendãs dificUldades para conipatibiil-
zar estes saldos com as contas externas. Os saldos comer
ciais não b-astam para sustentar os compron:ilssOs dC cUr
to prazo. Grande parte deles não são senão ol:)rigaÇõi.s 
de pagamento para amanhã, não são dinheiro na mão. E 
os credores acreditam cada vez menos neste castelo de 
cartas. 

Não está entrando um só tostão de inve.5timento dirê
to. Pois quem pode confiar numã econOmTa qUe afuri:da 
deliberadamente na recessão? Quenl- POde Confiar em 
políticos de governo que não apresentam a menor pers
pectiva concreta de recuperação? 

Em julho, a Business Week, na página 48; aniilisava 
justamente este aspecto e dizia: 

I. "Por toda a América Latina, a escolha entre 
estabilidade social e restrições econômicas está se 
tornando um tema polftico em ebulição. Preso no 
meio disso está o credor global e "tira" financeiro, o 
FMI, chefiado por Jacques de La -Rosiére. Através 
da insistência na "cOD.diCionalidade" ou em severas 
restrições às economias domésticas, o FMI tenta as
segurar que os empréstimos emergenciais que con~ 
cedeu às atribuladas nações sejam pagos e que os 
mutuãrios adotem medidas estritas para enclausu
rar suas economias e suas atoladas finanças. 

Ao mesmo tempo, as medidas desinflacionârias· 
também contribuem Para garantir o pagamento de 
algo muito maior e mais impoiia.nte: as centenas de 
bilhões de dólares de débitoS- privados adquiridos 
em bancos americanos e de outros países, que po
dem ser .. caloteados", com desastrosos resultados 
para a economia americana e Pafa o sistema finim
ceiro iilternacional." 

E outro não é o qUadro dois meses depois. A cada se~ 
mana vem novo susto com a ameaça de não se poderem 
pagar as contas do dia. O serviço da dívida, literalmente, 
come todas as entraClas de divisas; e novas dívidas são as
sumidas, para pagar as anteriores, só que a juros mais al~ 
tos, spreads mais leoninos e cláusulas contratuais igno· 
miniosas: 

O afã de obter novos contratos comerciais e renovados 
financiamentos, entretanto, acaba levando a uma -es
cabrosa sucessão de escândalos. Comissões "por debaixo 
da mesa", fechamentos de câmbio irregulares saraban
das de papéis e promissórias que jamais sei-ão pagos; 
mercadorias que nunca chegam a seu destino. Enquanto 
industriais e comercia.ntes hon-estos, coiaj~os. são pres
sionados a vender a preços rebaixados, a aceitar con
dições de venda onerosas, a conceder favores ofensivos. 

A falta de uma regra, de um plano coerente, de propó
sitos conseq-Uentes dá margem a toda espécie de ilegali
dades, corrupção e desatinos. 
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ACresce qUe a divfda interna vai pelo mesmo caminho. 
Suas funções elementares de política monetária, visando 
objetivos antiiJ!fl~cionários, a~aba neutralizada pela in
comPetência e aié pela má: te na sua administração. 
Quan~o ·os l_~nç3mentos- de papéis s_ão suPi:r~indeXados 
ou dõhriz~dos e os recursos s~o desvfãdOs para apli
cações duvidosas em dispêndios-inócuos, a_cãbam geran
do· ri:lais intlaçã?, maior p_~es~ão sobre as ~~xas r~is ele 
juros e escassez mais agudade dinheiro, para finãnciar as 
reais -necessidades de financiamento d~ produção. 

É um dito comum, -freqilente, assombrosamente en
-triste_cedor, o de_ que as empresas já não vêem vantagem 
"nenhuma em produz_ir: Que é pr~fedvel preservar po
siçÕes patrimo-niais, através da eSpecUlação no" mercado 
fínariceiro. E a ·~bola: de neve_'_' vaí m.1m crescend0_peri8o
s0, ta-ntõ-ecoriômica como pOiltiCanlente;-IlgandO as dis~ 
torções internas àS mazelas externas. 
- Causa pasmo, Srs. Senadores, veC como se dis~orcem 
~s regras_ ~~is funda_mentais de funcionamento _de uma 
econoffiia. Produzir_ não vale ·a pena, especulãr sim'. 
Onde vamo-s parar? Vam~s fingi~ que tudo isso não exis
te? Como lgnoraf o que, lá fora, vêeri:J. melhor do que 
nôs? · -

Socorro~ me, novamente, da insuspeita Buslness Week, 
enl seU núllJero de 22_ de agosto, à Pâ&ina-61: 

COMO BANCOS ESTRANGEIROS 
AINDA CONSEGUEM 

ENRIQUECER NO BRASIL 

"Provando que se pode extrair sangue de pedra, 
bancos americanos estão conseguindo gordos lucros 
do financeiramente esfarrapado Brasil. Um parado
xo ainda maior é o de que, ainda pressioflados cOID 
enormes débitos a descoberto no Brsil, os bancos es
trangeiro~_ estão, atualmente, alimentando um pe~ 
queno "boom" imobiliário e estão ansiosos para ex
pandir suas operações -apesar de uma taxa de ín
flação de 143%, uma divida externa de 90 bilhões de 
dólares e ·descontentamento social causado por um 
rigoroso programa de austeridade. 

No ano Passado, o Citlbank ganhou uns atrati~ 
vos de Cr$ 153 milhões, ou 20% de toda sua renda 
mundial no Brasil; e o Chase Manhattan Bank -
através de 9"8% das ações de sua subsidiária, o BanM 
co Lar -embolsou Cr$ 25 milhões apenas de suas 
operações em cruzeiros. 

Muitos banqueiros estrangeiros estão zangados, 
porque o Brasil continua .extraindo~lhes emprésti~ 
mo·s ·em dólares, enquanto recusa permitir-lhes po~ 
sições majorítárias em entidades locais: •~por_ que só 
o Chase, o Banco de Boston e o City podem tc:A 
agências no Brasil e nós não?" Queixa-se um ban~ 
.queiró ameriCano. A resposta pode ser a de que o 
preço é muito ãlto. Disseram ao 'Íice-Presidente se-
nior de um dos maiores bancos norte-americanos 
recentemente, qu~ .. por CrS 50 milh_ões ele poderia 
entrar no Brasil''. O pagamento foi chamado de 
"um presente para o Governo". O banco refugou." 

E, novamente, em meio a esta desatinada ciranda, 
quebram-se regras, resvala-se para o ilegal, chafurda~se 
no escândalo e na corrupção. 

-0 Sr. Lázaro Barboza- -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ÁLVARO DIAS- Com satisfação, nobre Se
n.ãdOr.-

·o Sr. L·ãzaro BarbOzã- Senador Álvaro Dias, V. Ex• 
~caba de fazer um<l_ ~olocaçã~ que é extremamente grave. 
·E o que é mais lamentâvel, eminente Senãdor, ê que V. 
ex• não a coloca em primeira mão, porque a imprensa 
-nacionãl jã fez esta divulgação, Imaginar~se que existam 
maus brasJleiros, capazes de vender a grosso e a retalho 
os interesses nacionais maíori:s, evidentemente, nobre 

llenador, isso deixa a Nação brasileira arrepíada. -
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_ O SR. ÁLVARO DIAS - Agradeço a inte;ferência de 
V. Ex• que demonstra a revolta que traz no peito, que é a 
rev~lta de todo b;a~leiro, já q_ue o nosso Pafs ocupa um 
lugar de destaque no livro dos grandes escândalos m.un~ 

'diais, pois é O Pais da impun-idade, a impurtidade que es
timula a corrupção. 

Sr. Presidente •. Srs. Senadores, são poucos os exemplos 
de_ resist~ncla, d-e' preservação mor?l. E, o mais triste, 

_ difíceiS de serenl dados. f: preciso ser uma potência eco
nômica e financeira, como a dos Ermírio de Moraes, 
com suas dezenas de diversificadas empresas, para ousar, 
conscientemente, continuar a produzir distribuindo en~ 
tre as unidades de seu complexo os ónus e as dificuldaâes 
para_ matlt!=i-se em sua função .social precípua, que é 
cria_r_em-pregos e gerar produção. O resto é aventura, jo
gandO iio o~n, na correção cambial, nos duvidosos e ar
riscados volteios da roleta de capitais. 

Entretanto, espalha~se, mesmo entre os jogadores, o 
medo. _O tem_ar dos riscos crescentes. Mesmo os bancos 
se têm queixado de que as operações convencionais, as 
que geram suas receitas operacionais, estão se tornando 
desvant?-josas. O que significa isso? Que as .ti.ão
convencionais são acaso as mais aconselháveis? 

Premida pela deliberada falta de recursos fiscais, des~ 
viados para -os desatinos incont~olados do orçamento 
.monetárío, 'a AdminiStração Pública vai paralisando. Os 
serviços elementares para a população, os investimentos 
essenciais do sisterria viário, das estruturas urbanas, do 
apoio à produção, minguam sem remédio. E, o que é 
pior, vai se instalando uma generalizada apatia, o desâ
nimo, o desalento entre o funcionalismo mal pago, injus
tiçado nos reajustes salariais; entre os dirigentes, executi
vos e empreendedores governamentais, sem meios para 
tocar seus projetas e suas instituições. Quem leVantará 
seu ânimo, o. seu intusiasni.o para reconstituir o País, o 

- seu dinamismo frustrado_ pela indiferente febre conten
cionista da política de gastos públicos? 

Como fica, Srs. Senadores, o funcionário consciente, 
idealista, comprometido com o serviço público bem 
prestado, diante das limitações orçamentárias para fazer 
O essencial, quando v! continuarer:n projetas sem senti
do, despropositados, que apenas atendem a interesses 
particularistas, alimentados do conluio entre tecnocratas 
bem postos e pequenos e privilegiados grupos empresa· 
riais que vivem a sugai- o erário? 

-Como ficam os Srs. Prefeitos que hoje visitam a resi
dência dil insenvibilidade? Porque hã aqui em Brasflia, 
no Palácio Central, uma muralha indestrutível contra a 
qual se chocam e se arrebantam as esperanças dos admi
nistradores municipais deste País. Hoje, eles aqui se en
contram mais talvez para protestar do que para reivindi
car porque sabem que as suas reivindicações não encon
trarão eco no Palácio do Executivo. Poderão encontrar, 
quem sabe, aqui nesta Casa do Congresso Nacional, se 
os Srs. Senadores e Deputados Federais entenderem que 
é preciso libertar os municípios desta ditadura tributária, 
que a cada dia que passa mais os asfixia deixando como 
pedinte, de chapéus nas mãos. 

O Sr. Lázaro Batrboza - Muito bem! 

O Sr. José lgnácio- Permite-me V. Ex• um aparte? 

-o SR. ÁLVARO DIAS - Concedo, com prazer, 
nobre Senador José Ignãcio. 

O Sr. Josf Ignácio- V. Ex• está fazendo um pronun
ciamento muíto objetivo, claro e denso. Eu o felicitq por 
isso. Há pouco tempo, em Araçatuba, quando falãvamos 
perante nossos colegas de Senado, numa visita que fize~ 
mos àquela localidade de São Paulo, dissemos que hoje 
as pessoas nas estradas piscam os faróis para avisar que a 
polícia rodoviária está: na- curva e nos perguntávamos: 
como e por que isso ocorre? Serâ por solidariedade de 
um para com o outro? t pouco provável, porque nos 
momentos de crise os laços de coesão social se reduzem 
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muito e a disputa pela sobrevivêO.cia estâ a exigir ·que es
ses laços se dilarguem. Eas piscam, ao que nos parece, 
não tanto por solideriedade, mas por antagonismo com 
o aparelho do poder. Chegou o momento em que a 
Nação se distanciou num fosso tão grande, e o bunker do 
Palãcio do Planalto está agora penetrado pelos prefeitos, 
como disse V. Ex•, a cidadela da indiferença, ali estã o 
aparelho do poder e todo ele, em todo o País, se antago
niza com a sociedade civil. A soçiedad~ _çjyil _desespe
rançada vive essa impossibHídade sequer de conta to c_om 
o aparç:lho de poder que vive indiferente aos seus recla
mos. 

O SR. ÁLVARO O_IÃS --Diante, noDre Senador, 
deste arsenal de indife_rença, corno fica o povo? Soterra~ 
do por todos estes problemas, como fica o povo brasilei~ 
ro,já que marginalizado está,já que os governantes des
te País colocam como prioridade os interesses dos ban
queiros internacionais, quando a ótica real e verdadeira 
deveria ser primazia para os intéresses do_ povo deste 
País; quando os governantes preferem nos ameaçar, 
como se fôssemos rnenQ( Q..e idade, coma se fôssemosjn
capazes, como se não~ tivéssemos _a_lca_nçado ainda a 
maioridade política? Preferem nos _ameaçar com 
ameaças que vêm de fora, com ameaças norte
americanas que, por -certo, ameaçado-nos, pretendem 
transformar o Brasil numa presa fácil para o seu apetite 
econômico cada vez mais voraz. 

Como fica o povo sem emprego, sem poder cobrir o 
essencial das necessidades familiares e vendo 
maginarem-se, mesmo por sobre a resistência do Con
gresso, renovados· expedientes para corroer-lhes os sa
lários, através dos decretos lei::;, que são verdadeiros as
saltantes dos trabalhadores brasileiros? 

Vimos o gesto generoso, corajoso, viril desta Casa do 
Congresso Nacional e do seu Presidente. 

Há algumas semanas fiz críticas ao Presidente _desta 
Casa, incOnformado que estava por ver requerimento de 
informações de nossa autoria indeferido. Quero crer que 
tenha cometido um equívoco, porque o ato de grandeza 
de S. Ext, reerguendo o Congresso Nacional, recuperan
do a sua credibilidade perdida ao longo dos ú,ltimos anos 
de subserviência, faz com que me retrate dâs críticaS 
aqui, formuladas e, ao invéS da crítica, envio ao Presi~ 
dente Nilo Coelho, a nossa homenagem pelo ato de 
grandeza que sensibilízou toda a Nação brasileira, dan~ 
do, a demonstração do nosso compromisso com a Nação 
ao rejeitar o Decreto-lei n'? 2.024. Vemos a brava articu
lação para renová-lo no rechaço a subserviente proposta 
do Decreto-lei n~' 2.045. E o que sucede? 

Mesmo sem contar as desaforadas ameaças externas, 
de dirigentes americanos, do FMI, dos banqueiros inter
nacionais, causa-nos a maior"índignação a prepotêflcia 
das alternativas que se apresentam: lançar novos ucasses 
que façam vigOrar, ao arrepió-âa oposição parlamentar e 
do clamor da opinião pública brasileira, os efeitos do 
2.045. E para quê? Para manter curvada a espinha diante 
dos manipuladores de nossas dificuldades extem~J_s? 

Como fica o -povo~ sem saJário, qUe não pode Coiner,. 
quando se desviam para a exportações as maiores parce
las da produção ag[ícola? Quando sabe que declina a 
produção de alimentos básicos? Quando sabe que ela se 
torna mais cara, porque faltam insumos fundamentais) 
que já não podem ser importados? 

Como fica o povo ôiante de tudo isso, perde a con
fiança enl seu G_overnõ, -·~~ tevolta diante da incompetên
cia e da corru~ão? Como fica, sem esperança de que as 
coisas venham a melhorar, porque ninguém estâ-sena o 
capaz, ~entro do Govi:rilo, de lhe apontar sequer uma 
quimera em que possa depositar um pouco de fê? 

Até o mito do "bode expiatório" se des_fez, Jã_ ningUém 
acredita que a culpa se concentre neste ou naquele minis
tro. Já ninguém poCie sublimar suas frustrações na ima
gem negativa de. um ou de u.m grupo de dirigentes. Hõje 
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cfpovo tem a aguda ciência de que as falhas são do con.:
junto. 

A Nação vê, estarrecida, que rlem o Planalto domina a 
situação, rieril tem mais alternativas para fazê-lo, se se 
mantêm as a.tuais condições políticas. Ficou claro, nestas 
últimas semanas, que ele sequer dispõe de um firlrie par
ttdo de apoio; que não há mais coesão nos núcleos fun
damentais da elite dirigente; qUe há fraturas expOstas na 
solidariedade. que deveria prestdir as relações entre os 
gruj:,os-Piilacianos. 

-A Nação vê, assombrada, que apesar da prepotência, 
da teimosia, do empenho em ver e não enxergar o futuro; 
que só resta ao País recompor sua-s forças políticas fun
damentais,- revitalizar suas instituições básicas- o co-n,
gresso· principalmente"_:_, para constituir um novo Exe
cutivo e dar plena função ao Judiciãrio, 

A Nação vê, claramente, que seu destino passa a de
pender, fundamentalmente, de se canalizar este processo 
de rec_Ç~mposição, de revitalização, de reconstrução, atra
vés da escolh!J, direta, em eleiçõés limpaS e campanh.as vi
gorosas e francas, de novos quadros difig~mtes. Vê, criti
camente, que a~ alternativas o_~cialistas que lhe sã_o ofe:
recidas, são meras imagens, pobres opções perso_rlaliStaS,
sem programas definidos, sem um futuro a propor. E vê, 
contristado, que, apesar de tudo, ainda têm a ousadia de 
propor um continuísmo, que, Do essenCial, manteria 
tudo isso que aí o angustia. 

É preciso, por isso, encontrar lo_go a via de canalização 
de todo este processo, para evitar que a Nação_, eXaspera
da, se ta:rne presa do desespero aventureiro que leva à 
quebra das regras fundamentais da democracia, da jus
tiça. social e da moralidade pública. É preciso, Srs. Sena
dores, ê urgente, é inadiável, encet'ar riegociações para 
oferecer à Nação o direito de livre escolha de seus desti
nOs, ãtravés de eleições diretas para a Presidência da Re
pi:ibfíCã e da iõstauração de uma Assembléia Constituin-
té. ({li~ilÕ hCnit Palmas.) · · 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo_a pa
lavra ao nobre Senador Lãzaro Barboza, que falarã por 
cessão do nobre Senador José Fragetli. 

~ O SR. LÁZARO BARBOZA- (PMDB- GO .. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabamos de ouvir o bem posto discurso preterido 
pelo eminente Senador Álvaro Dias, anàlisando a si
t_uação dramática do Brasil de hoje, mergulha9o numa 
crise que ronda o paroxismo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu que acabo de che
gar de uma experiência de 5 meses_ e meio como Secre
tário de Estado do Governador Iris Resende Machado, 
em GoiáS, onde dirigi, no decofrer desse "'período, a Se
cretaria de Minas, Energia e TelecomunicaçÕCfS, trago à 
Casa, nesta tarde, ligeiras pinceladas do grau de dificul~ 
dades_ enfrentadas pelo Governador I ris Resende que, 
por certo, Srs. Senadores, não é diferente das dificulda
des enfrentB,das pelos demais governadores eleitos no úl
timo 15 de novembro, pela Oposição brasileira. S claro 
que nem só os governadores de Oposição enfrentam difi
culdades neste momento mas é eYi_dente que as dificulda
des para os governadores de Oposição que receberam do 
passado uma- herança quase maldita, uma massa falida 
para administrar, sem dúvida alguma, são bem maiores 
do que as dificuldades daqueles que são correligionários 
do Poder CentraL 

Em verdade, Sr. Presidente, no instante- em que um 
grande número de prefeitos se acha presente no Congres
so Nacional, é mister que se diga, uma vez mais, da ur
gente necessidade de vir este País, em pouco tempo, a ter 

-uma. ~eforma tributária que venha repor, nos devidos ca
minhos, o princípio federativo, porque na verdade nós 
não vivemos sob regime federativo, mas vlvertws sim sob 
o guant:t-do Estado unitário, porque os Estados não têm 
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independência financeira, e porque Os municípios estão 
sempre de .chapéu nã mão, a mendigar esmolas. Nos mo
mentos de crise nacional, como a que vivemos agora, 
quando au_me_ntª-- o grau de marginalidade, de insegu
rança nas ruas, não é para o Palácio do Planalto que ape
la o Povo; que apela a Nação angustiada; é para os Go~ 
vernadores de Estado, que não têm recursos, nem mes
mo para montar uin bom e equipado aparelho policial. 
Quando falta escola primária e escola secundária, ou 
qUárido o professor faz greve para receber o seu mingua
do salário, Sr. Presidente, ele nào faz greve em frente ao 
Palácio-do Planalto, ele vai protestar é junto ao Governo _ 
do Estado, ou junto ao pobre Prefeito Municipal. 

Se faltam rodovias para o escoamento da produção, 
_ou~s_ê falt_am armazéns para armazenâ-las, os reclamos 
rtão chegam até a porta do Palácio do Planalto, não che
gam até os Ministério-s, mas chegam, de forma dura e 
candente, aos Governos Estaduais. E sem fazer, neste 
País, uma reforma tributária que dê condições aos Esta
O.Os e Municip!OS de viverem vida própria, nós não tere> 
mos-festa~urado o princtpio federativo neste País. 

E é, Sr. Presidente, é no Estado e é nos Municipios 
onde a N açãos efetivamente vi v~ porque o Poder Cen
tral, na verdade, adota uma posição muito cômoda; a de 
ficar encaStelado efn Brasília, atendendo aqui e acolá, 
não o atendimento das necessidades e prioridades mais 
legítimas, mas muitas vezes, Sr. Preside_nte e Srs. Senado
res, de acordo com a simpatia do prefeito oU do governa
dor, o que, evidentem~n_:!:e, não deixa de ser calamitoso. 

É preciso mudar, e mudar enquanto é tempo, é preci
so, nesse momento de crise imensa Que vive o Pais, que o 
Congresso nacional se fortaleça em atas como aquele 
praticado, há poucos dias, na outra Casa-do Congresso 
n.ac_ional, pelo eminente Presidente Nilo Coêlho, que na
quele s~u gesto; praticame.nie anulOU grande parte do pa
cote de abril) e não apenas anulou grande parte do paco
te-de aOrTI, como fez sentir à Nação brasileira que ela 
pode confiar no COngresso Nacional. .S preciso, portan
to, que o Congresso Nacional, que até hoje tem sido ape
nas permissíõnârio da função de legislar, con-quanto que 
não confunda peirnissão com competência própria, tome 
Consciênda de que-uma reforma tributária é uin impera
tiva· de--salVação nacional nesta hora. 

O Sr. José Ignácio - Permite~me V. Ex• um ii parte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Ouço V. Ex• com o 
maior prazer. 

O Sr. José Ignácio- Senador Lâzaro Barboza, eu fe
licito V._ Ex•, inclusive nesta oportunidade, neste dia em 
que os prefeito estão aqui reunidos, e devem estar, neste 
momento, seguindo o caminhQ do Palácio do Planalto 
para se entrevistar com o Senhor Presidente da Repúbli
ca, a fim de abordarem esse assunto. Mas, V. Ex• certa
mente haverá de ter percebido que o esquema de arreca
dação tributári_ª--• -o sistema tributário que está af, a es
quemática toda de arrecadação tributária no País é uma 
infra-e-strutura pata o poder político. Realmente, criou
se tudo isso e mantém~se toda essa infra~estrutura em
função da continuidade de comando do Poder Central, 
ilegítimo, poder exercido_ pelos mentores do poder na 
área federal que, portanto, contrariam inclusive, a pró
pria índole das coisas, a natureza das coisas. Toda vez 
que nós temos um centralismo polític_o, há também uma 
concentração econômica - ~sso é inevitável. Inclusive, 
no plano da estrutura federativa, quando hã um centra~ 
lismo :Político muito forte, quando se caminha para o Es
tado unitário, hã um enfraquecimento dos municípios e 
uina concentração de poderes na União. Quando ocorre 
o inverso, que é_exa:tamente_o surgimento da redemocra
tização do País, a seiva começa a descer até os municí
pios-. Então, ôS illunicípios se lnflárri ~e tomarit-se de 
vícios na medida em que o processo de redemocratização 
caminha. Assim f'oi em 1946, exemplo que nós temos à 
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vista, e antes de 1946, a concentração de poderes na 
União gerando o·esvaziamento e o enfraquecimento dos -
municípios. O- que estã ocorrendo agora é um contra~ 
senso, não tem cabimento a não ser na medida em que o 
Poder Central teima em conservar o poder e o mono
pólio de todas as propostas, ou seja, hã uma destoação e 
entre uma liberalização política e uma concentração de 
poderes por decorrência ôe uma esquemática de arreca
dação tributâria ãbsolutamente anacrónica, tendo em 
vista a rulidade dos tempos políticos dC hoje. De manei
ra que não hã como se enfrentar essa contradição, senão 
caminhand_o para a reforma tributária. O que temoS af é 
a manutenção do poder a todo custo, mesmo ao custo da 
contradição evidentíssima, tão eviderite, tão clara, que 
9ueirna os olhos. de quem a yê. 

O SR. LÁZARO BARBOZA -Eminente Senador, o 
!lJ)arte de Y. Ex• é de uma clarividência solar. 

O Sr. Álvaro Dias - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA -Logo ap6s respodner 
ao aprte do nosso eminente colega, terei prazer em ouvir 
V. Ex• -

Tão solar, eminente Senãdor, que hoje não são apenas 
os prefeitos municipais, os vereadores, as lideranças poU
ticas que reclamam urna reforma tributária que devolva 
aos Estados e municípios condições de sobrevivência. 
Essa reforma tributária, se esperarmos que venha pela 
vontade paternalística do poder central, provavelmente 
ela não virá nunca. Isso porque enquanto não tivermos 
um pacto de poder legitimad_o pela vontade popular, os 
municípiOs e Estados, a menos que este Congresso conti
nue a «forçar a barra", como se diz na gfria, estarão a 
cada dia mais enfraquecidos. 

Muita gente se engana, eminente Senador, quando su
põe que o que caracterizã ·uma ditadura é o exercício de 
um poder arbitrário no que diz respeito aos direitos fun
damentais da pessoa humana. O que caracteriza t.ima di
tadura não é apenas o regime arbitrário que prende, ma
ta. tortura, exila. O que caracteriza uma ditadura é o re
gime fechado em si mesmo, onde a força e o poder estão 
sempre nas mãos de uma pessoa ou de um reduzido gru
po de pessoas. E na medida em que teimam manter o po
der nas condições em que ele foi concebido a partir de 
1964, aumentando cada vez mais o fosSo entre a Nação e 
o Estado, é preciso que surjam Vozes desassombradas, é 
preciso que os segmentos mais organizados da sociedade 
se posicionem e sobretudo, já que temos, graças a Deus, -
pelos menos um COngrisso Nacional, que este Congres
so cumpra suas funções e tenha a efetiva coragem para 
legislar sobre as matérias inãls ímporfunfes, "forçando o 
regime a se abrir, buscando a única legitimidade que 
qualquer governo pode ter, que é aquela do voto popular 
colocado nas urnas. Muito obrigado a V. Ex• 

Ouço, com ptazet, o·eminente Senador pelo Paranà. 

O Sr. Álvaro Dias- Nobre Senador i..áiã.fO BarbOza, 
na oportunidade cm que V. Ex• defende a reforma tribu
tária hoje preconizada por toda a Sõ-ciedide brâSilCira, 
gostaria de lembrar, também, que além-da reforma tribu
tária tão reivindicada, o Governo preCisa prornoVCr um 
çmtro tipo de reforma: uma reforma ética. O GOve!no 
não está sendo honesto, o Governo está aplicando o ca· 
lote' nos municípios brasileiros. Alêm de os municipios 
ficarem com sua parcela sensivelmente reduzida do bolo 
da arrecadação nacional, o Governo Federal lhes repas
sa aquilo a que têm direito. Por isso, prefeitos do Estado 
de São Paulo se reúnem para acionar a União no sentido 
de reaver o que deles foi s_ubtra!do -pelo -Goveino Fede
ral. Portanto, além da injustiça está havendo a desoneSfi~ 
dade; além da injustiça na legislação tributária, Cstâ ha· 
vendo a desonestidade no repasse dos recursos para os 
munidpios brasileiros, e gostãrfamos, neste oportuno 
discurso de V. &•, de registrar-eSte aparte. 

O SR.-LÁiARO BARBOZA :-- Eminente _S_en~dor 
Álvaro Dias, agradeço a V. Ex• Um outro aspecto p~rti
cularment~ grave do sistema tributário iníquo q-ue aíestã 
ê que â carga '"tribÜtária m~is pesada recai exatamente, 
eminente Senador, sobre os ombros daquelas parcelas da 
soci<:ciade brasileira que têm menos condições de com 
elas- ircar. Veja, por exemplo, que se purie- a ·atividade 
produtora,- mas o· Governo acaba por conceder todos os 
beneficias :da usura à ~peculação, à especulação finan~ 
ceira desenfreada, à especulação em ciina de paPéis, en
quanio _ QuC -~quCte _-Que tr~balha, quC efetivamente ~fo

-dui, o assilarladO: acaba por arcar com uma carga tribu
tária direta e indireta efetivamente muito grande aci-'!la 
do- seu POder~de_sl._lp~f~. 

- O Sr. José ]gnácio - PermitC..me mais um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Ouço V. Ex•, com 
tõdo- o- prazer.- -

O- Sr. José Ignâcio - Senador Lázaro Barboza, 
desculpe-me as incursões no seu brilhante discurso, 

Ü SR. LÁZARO BARBOZA - São sempre muito 
bemMvindas, eminente Senador. 

O Sr. José lgnácio- Mas é que as palavras do Sena
dor Álvaro Dias me conduziram a dizer a V. Ex• e à Ca
sa, nessa incursão que me honra muito, ao seu pronun-

- ciamento, que o problema ético é o mais grave realmen
te~ Nós estamos numa República. Res publica, alguém já 
disse que é a marca; o característico da aristocracia era 
algo outro, mas o que caracteriza a República é a viitu
de, quer dizer, é uma res publica. Entretanto, as pessoas 
não se sentem como representantes, mas como verdadei
ros donos do poder. E o que é mais grave é que se sentem 
donos do poder sem terem a legitimidade que decorreria 
exatamente da manifestação, da sintonia entre o exerci
cio do poder pelo eleito e a vontade do eleitor. Não hã 
representatividade, e isso me parece S:rave demais. O que 
conduz a autoridade diante dos olhos dos seus represen
tados? Ela, que é apenas uma expressão reflexa da vonta
de do eleitor ou, pelo menos, deveria ser, é conduzida a 
uma sensação _de onipotência. E, aí, os desmandos se 
dão, a impunidade se dâ. Veja V. Ex•, o caso do mercado 
de capitais no País: V, Ex• não tem aí um só caso -e nós 
já temos viqte anps de mercado de capitais-, um só ca
so, no meio de todos esses escândalos, em que tenha 
ocorrido a punição de um desses autores de especulação 
escandalosa e quC foram flagfados. Aqueles que foram 
flagrados, não foram punidos. O que nós queríamos é 
que a República se tornasse República mesmo, jâ que 
·não hã Federação;ja que não há tanta coisa, que só exis
te nominalmente, que houvesse República no País, que 
as verbas que devessem ser repassadas, dentro de um cri
tério injusto que jâ existe, fossem efetivamente repassa
das, pelo menos elas, e que a punição dos culpados, se 
não viesse a ocorrer, que pelo menos na área do Executi
vo fossem instaurados competentes inquéritos adminis~ 
tr"ãtivos. Quer dizer, quando se denunciam altas autori
dades, dos mais altos escalões da República, cOmo ocor· 
reu num documento público ai, levado a Registro de 
Títulos, pelo empresário Assis Paim, envolvendo altlssi
mas autoridades, dos mais altos escalões da República, 
nada foi feito. e nem mesmo a abertura de um rigoroso 
inquérito adminiStrativo. Deixou-se a tarefa à autorida
de policial, quando havia o dever político, numa Re
públiCB., de se apurarem os fatos que foram denunciados. 
Então, nós nos lembramos daquela musiquinha de muito 
tempo, de outros carnavais, que dizia mais ou menos-as
sim: ••pra qUe i:abi10, pra que seu Queiiós, se a coisa 
agora está pra nós?" Quer dizer, realmente, nós estamos 
ViVendo uma realidade em que a autoridade se sente mais 

__ do que apenas reprCseníantt:, se sente onipotente. 
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o_ SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador 
José Ignâcio, o aparte de V, Ex• ilustra o discurso desco
lorido ·que e_stou a pioferir. Assim comO V. Ex•, todos 
nós gostaríamos, toda esta Casa, eu tenho certeza, e todo 
o País, que se tiVesse reSpeito pela Repóbtica, na medida 
em que os gr_egos da antiguidade tinham quando criaram 
o estado instituCionalizado e a república, e que empi-Csta
vam ao termo res publica, coisa pública, um sentido qua
se que ~acramental. _ 

~- evidente que, a partir de escândalos que não são 
apurados-, e nO mercado 'financerio, nobre Se0ador- v. 
-EX,-aceD.tUO~ b~em:.:...: sãõ dezenas e dezenas· de casos que 
têm surgido no decorrer dos quase 20 anos que nos sepa
ram de 19641 sem que até agora se conheça a condenação 
de um só culpado. 

Mas eu colocaria aqui um outro aspecto, tão grave 
quanto este, e de uma ironia tremenda. Nós ~nhecemos, 
ciiariaiDCilte, uÍn gránde número de pequenos, médiÕS ou 
grandes produtores rurais que, com a sua lavoura casti
gada pelas intempéries ou pela praga, às vezes não têm 
condições de solver os seus compromissos financeiros, 
normalmente com bancos estatais, e muitas vezes esses 
produtores acabam voltando para a condição de· ope
rârios. São punidas terrivelmente no seu património, 
pois, executados, dão os bens em garantia, que vão a lei
Ião público. Quem conhece, neste Pais, um desses envol
vidos em escândalos financeiros que não continue a fre
qüentar o café society, as altas rodas, a comer caviar, a 
tomar ufsque importado e, às vezes, ate mesmo em fazer 
a sua f'ezinha nos cassinos de M ante Cario, e de outras 
paragens paradisfacas deste nosso planeta? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar de tudo, apesar 
da grave crise financeira e económica, apesar da ameça 
de colapso no abastecimento interno, pois este Pafs, que 
poderia abastecer, senão o planeta inteiro, mas boa parte 
dele, hoje não tem arroz, não tem feijão, não tem milho e 
para o próximo ano as perspectivas são ainda mais gra
ves, porque eu não conheço um lavrador que tenha âni
mo, por exemplo, para lavrar a terra e produzir, quando 
uma tonelada de fertilizante chega a custar 200 e tantos 
mil cruzeiros, o que inviabiliza a lavoura de grão pri
mários, como o arroz, ·o feijão, o milho, e a própria soja, 
que é um grão de exportação. Apesar, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, do terrível desemprego que ai estâ, que 
faz com que todos os membros das equipes de governo, 
nos Estados, dediquem pelo menos 60% do tempo a ver 
rolar as lágrimas dos desesperados em busca de uma 
oportunidade de emprego, ... 

O Sr. Alberto Silva- Permite--me V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Com prazer nobre 
Senador. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Lázaro Barbo
za, nós todos estamos aqui ouvindo o discurso de V. Ex• 
e sentindo "ajustez3. das palavras com que V. Ex• coloca 
o seu pensamento nesta tarde, e os brilhantes apartes dos 
nosSos colegas do Espírito Santo e do Paraná. Eu queria 
apenas colocar, no raciocínio de V. Ex•, neste instante, 
exatamente isto: V. Ex• diz que sem o crédito, sem os in
sumos, quem mais v3.i plantar? Que dificuldade para se 
produzir agora, neste Pafs. No entanto, é nessa suposta 
produção agrícola que estão negociando as nossas divi
das lá fora, porque o que mais tem o Brasil para pagar a 
divida? Pensa-se na exportação de soja, talvez de milho, 
de café, e com essas dificuldades nos investimentos agrí
colas, que ~o conhecidas de todos, onde se vai parar se 
não dá nem para abastecer internamente, como estamos 
vendo agora? Nós vamos ter produção para gerar dóla
res para -pagaf essa dlvida? Por isso é que eu falei no ou
ro,--e V. Ex• disse que gostaria de ter estado aqui para en
trar nesse assunto. Eu falei no o_uro como uma riqueza 
que não depende de adubo, que não depende de insumo 
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e que não depende de crédito. Oçpende de dinheiro e de:
cisão do Governo para ir buscar o ouro. 

O SR. LÁZARO BARBOZA --Muito mais de deci
são do Go_Yetno do que propriamente de dinheiro. 

O Sr. ~lberto Silva - Decisão do Gov_~mQ _ p_~ra ir 
buscar o ouro, e considerando que petróleo e ouro sãõ-3.5-
duas maiores riqUezas do mundo e que comandam o 
mundo, o petróleo de um lado e o. ouro de .outro, e se o 
Brasil ainda não tem o petróleo mais tem o ouro, é'ina
creditâvel, é inaceitâvel que precisemOs arrochar os sa
lários dos pobres operãrios, peilalizar mais a Nação bra
sileira para pagar essa dívida escorchante que estâ aí. -Era 
o aparte que "eu queria dar a V. Ex.• 

O SR., LÁZARO BARBOZA - Muito óbrigado 
nobre Senador Alberto Silva._ 

O Sr. José Ignácio- V. Ex• me periiJ.itiria uma última 
intervençã_o? 

O SR. LÁZARO BARÓOZA- Com o maior prazer. 

O Sr. José Ignácio - Como o nobre Senador Alberto 
Silva falou na dívida, eu realmente não resisto, porque 
realmente fala~se muito, e, hã poucos dias, nós três estã~ 
vamos num programa na Televisão Alterosa, em Belo 
Horizonte, e tocou-se nesse a!!sunto. Fala~se muito na 
dívida externa do País e que os recursos que para ocá fo
ram carrea-dos, em dólares, foram muito bem- emprega
dos, e, portanto, nós devemos mas empregamos bem o 
dinheiro. Na verdade, _nós pagamos vãrias itaipus aí; nós 
já pagamos várias ferrOvias do aço e mais tudo aquilo 
que efetivamente tenha sido construído com esses dóla~ 
res, já foi sobejamente pago. Eu não prego o não paga
mento, entretanto é preciso que se compreenda que, na 
verdade, há duas fórmulas, pelo menos as mais eviden
tes, de manipulação da nossa divida externa lá fora: a 
primeira delas, através do controle das bolsas_ de Nova 
Iorque e de Londres, em que se maniPula os preços das 
mercadorias, de maneira que se tivéssemos, pelãs-nossas 
mercadorias hoje exportadas, o preço que nos pagavam 
em 79, a nossa dívida externa estaria pela metade. Esta é 
a primeira, e a segunda forma- de manipulação é através 
dos índices flutuantes sobre os quais incidem as taxas -de 
juros, a prime rate, a libor, que são índices flutuantes que 
não são levados em conta por aqueles queconvolam, por 
aqueles que pactuam os nossos empréstimos nos contra
tos de mútuo internacionai$. O que ocorre é que se assen
tam sobre índices movediços as taxas de juros fixas com 
maior ou menor gravame, e assentando~se sobre índices 
movediços a prime sobe e as taxas de juros também. Esc 
argumentará: bom, mas hã um terceiro componente que 
seria o mercado, alheio às partes pactuantes, e que esse 
terceiro componente é de uma ação impreviSível. Não é 
verdade. O mercado é manipulãvel direta ou indireta
mente pelos nossos credores, e tanto é verdade que hã. al
gum tempo atrãs, quando os Estados Unidos jogaram no 
seu mercado 200 bilhões de dólares em títulos da Divida 
Pública, eles fizeram subir a pdme em meio por ·eento. E, 
ao subirem a prime em meío por eento, aumentaram a 
diVida do 39 mundo eni 40 bilhões de dólares, porque o 
39 Mundo deve 800 _bilhõ~ c:l~ dólares. E 5% a prime su
biu; e aumentaram a divida do Brasil em 500 milhões de 
dólares. Não ê brincadeira para um Pafs que, na verda
de, já p8gou ã sua dfVida, e está vivendo uma realidade, 
hoje, que deve ser enfrentada com competência, com pa
triotismo, com dignidade e coragem pelas "lossas autori~ 
dades. Nós temos que falar grosso porque, efetivamente, 
este Pafs ê grande demais -como já se disse tantas vezes 
- este Pais não vai cair nO ã.bismo porque ele é maior do 
que o abismo; agora, o útero deste País aindã parece não 
estar produzindo o estadista necessâ!io para qtiC c_oitdu· 
za os no·s_sos destino.li; ~ esse estadista, ao que; parece pela 
ótica da Oposição, só vai nascer das urn-as liv~. d_a_von-
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tade do povo, qué' tem a intuição divina na escolha do 
- seu ccmd~t()r, num momento tão grave, como este, para 

a Nação Brasileira. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Agradeço, mais uma 
vez, o ilus~rado aparte de V. Ex• e ouço o n_obre Senador 
-~lberto Silva, novamente, para, em seguida, voltar às li~ 

- nhas mestras do dicurso que estou a,_ proferir. 

O Sr. Alberto Silva- O discurso de V. Ex'- exata
-mente peta jusieza das palavraS qúe cOiõcoU;-peJo con
ceito, pelo iema que abordou - nos levou a todos a pe
dir licença" pará entrar um pouco no discurso de V. Ex• 
Queria aPenas completar as palavras do nobre Senador 
'José Ignãcio. Na verdade S. Ex• explica mUito bem esses 
juros oscilante&, flutuantes, Que nós não controlamos, e 
vãmos para a mesa de ~egociações desarffiados, porque 
levamos apenas como a_nna uma possível produção agrl

.cola desmantelada, da maneira que está, que vai concor=. 
rer no mercado, que também depende destas pressões a 
que S. Ex' acabou de re_ferfr, e tendo armas muito mais 
poderosas. S.._Ex_f falou._ agora, dos 700 bilhões de dóla
res que os americanos jogaram n-o mercado. E se nós jo-
gássemos, ou ameaçássemos jogar I 00 ·bilhões de dólares 
em ouro, que nós temos, no mercado? NãO e!ã uma 
arma para negociar bem a dívida? Arruma_r juros mais 
consentâneas com a nossa realidade? ~Arranjar prazos 
para podermos pagar e retomarmos o desenvolvimento 
deste País? Então, quem tem uma Serra de Carajás, ~m 
mais de~30o hilhões de dólares em ouro -é Õ-v-afor -dela 
- ainda vai -ariochar salârios? Essa é a colocação que 

-faço. - ---- ---

O SR. LÁZARO BARB9ZA - Eminerik Senador 
Alberto Silva, Y.. Ex' tem inteira: razão. E eu aduziria 
mais; Além dos depósitos em ouro, de que é rica a terra 
brasileira, temos uma quantidade imensa de minérios 
nobres, cujp valor estâ longe, longe mesmo ainda de ser 
_imaginado. ~ 

O meU Estado de Goiás, por eXemplo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tem na província mineral de Catalão~ 
o-uvidor, além do nióbio, além do fosfato de Catalão, 
um outro metal preciosíssimo atrâs do qual o mundo de
senvolvido anda: é o minério de titânio. · 

Temos o 'minério de titânio, a· Partir do anatãsio, e o 
anatãsio era, Srs. Senado.res, atê hã bem pouco tempo, 
apenas urna curiosidade mineral. Embora o titânio fosse 
cOilhCçido hã quase 200 anos, os processos convencio-
nais de extração do titânio eram a partir do ilmenita ou 
do rutilo. Mas ar a ilmenita oferece processOs "industriais 
extremamente caros e altamente poluentes, tão poluentes 
qUe à consciência ecológica moderna recusa a insta:Iação 

· de indústrias dà- titânio, seja na forma dC pigmento, seja 
na forma de liga, a partir do ~xido titânio, a partir daf o 
ilmenita. E o rutilo ê um minhio que existe em pe'quena 
qUantidade, de forma aluvionar, apenas na Austrãlia, em 
Serra Leoa e em mais um ou dois outros pón~ós do pla
neta existem quantidades apreciáveis de rutilo. Mas os 
técriicOs descobriram, Srs. Senadores, um outro mineral: 
o anatásio. O anatâsio responde ao processo -de indus
tríalízação da mesma forma do rutilo, isto é, não através 
da sulfetação, mas da cloração, sem os inconvenientes de 
se poluir a atmosfera e os rios, e estâ hoje, matematica
mente provado, ·que o anatãsio prodUz o melhOr titânio 
do mundo. E o titânio é_ importantrssiril.o para o mundo 
moderno. 

Eu diria; Sr. Presidente, Srs. Senadores, e acho que 
não estarei incidjndo em erro,_ q~e o titânio ten~e a ser, 
mai~ importante, nas próx.iinas décadas, do que o alumí
nio, e jâ o é muito mais importante do que os -aços ~n
vencionais. 

A Rússia, pOr exemplo, que abastecia o mundo inteiro 
com Jigas de titânio, não expo_rt~_mais uma_ só grama de 
titânio. Por quê? Porque o titâníO ê um metal anticorrO
sivo, porque o titânio é quase tão leve c:.uanto o alum!· 
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nio, e a Rússia passou a utilizar a sua capacidade de pro
duzir o titânio para renovar o seu parque bélico, cons
truindo submarinos de titânio que se deslocam ao dobro 
das profundidades dos submarinos convenciona~s. e 
também ao dobro da velocidade, dada a sua extrema le-
veza. 

Q_ submersível de titânio Pode penetrar ao dobro da 
profundidade dos outros engenhos convencionais dada a 
capacidade que o titânio tem para resistir à pressão. O ti
tâniO pasSa a ser então, agora, de larguíssimo uso nas na
v-es- espaciais, na ·construção de ogivas e nas contruções 
da indústria aerOespacial. Mas não ê só- niSto.-O titânio, 
na forma de pi8r!Iehtos, Sr. Presidente, existe em todos 
os lugares do mu~do, e aqui mesmo· nesta sala, não fosse 
a presença de·titânio, nós não tfnhamos a coloração. ~ 
impossível fabricar tinta sem titânio. 

As reservas titanífec_as, conhecidas no mundo, só o são 
em grande quantidade de ilmenito, cujos processos são
extremamente caros e altamente poluentes. Já medidas, 
em Catalão, nós temos cerca de 480 mil t?nelada.sde 
anastásio e ainda uma grande_ extensª'-o de área mineral 
para medir. 

Em Catalão nós temos, por exemplo. terras raras- e 
todOs sabem, Sabe o senadO, pãrticularmente- que há 
certos elemenios de terras raras cujO preço chega a ser lO 
V~zes superior ao preço-do ouro, porque é impossível, ou 
seria iinpossível, construir certos aparelhos, no campo 
-da eletrônica, sem a presença de terras raras; seria im
possível cOnsTruir, por exemplo, o televisor a cores, não-

- fosse a presença de um elemento de terras raras; seria im~ 
·p-ossível construir o telefone sem fio; seria impossível 
constr~1r sensores ultranÍodern'os ·e sofisticados sç_m a 
pfesença de alguns dos 16 elementos de que se compõem 
as chamadas terras raras. Em Catalão, Ouvidor, temos 
uma enorme quari.tidade de terras raras. Para a explo
ração de alguns desses elementos, Sr. Presidente, nós ain
da carecemos desenvolver a tecnologia. 

Outro dia, qua,ndo eu via naquela tribuna, o eminente 
Senador Marcos Maciel fazendo um bem colocado_dis· 
curso sobre a n~-cessidade de- se aplicarem recursos para 
desenvolvimento tecnológico, só não aparteie S. Ex•, 
para fazer algumas colocações neste cainpo, porque S. 
Ex• tinha seu prazo praticamente a se esgotar, e proferia 
um discurso da maior responsabilidade. 

No tocante_ao ouro, é preciso se lembrar que a África,. 
do_ S_ul produz nada_ menos de 400 mil quilos de o_uro· 
anQ. Pelos elementos quê pude compulsar ao longo dos 
últimos 6 rpeses em que estive com Secretário de Minas, 
Energia e Telecomunicações do_ Estado de Goiâs, depois 
de travar contato com o que há mais de conceituado_ no 
campo dos profissionais de Geologia e mineralogia, 
acho que posso gantantir ao Senado e ao Pais que o sub~ 
solo brasileiro não ê mais pobre em ouro do que o subso
lo Sul-africano. tsto para não Se -falar do quartzo, para 
não se falar do cristal de rocha, para não se falar do dia
mante, para não se falar de tantos outros minérios 
nobres, que a natureza guardou em quantidades apre
ciáveis no nosso subsolo, e que até hoje,_ Sr. Presidente, 
foram exploradas não em favor dos interesses nacionais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao caminhar para a 
-fase final deste discurso; pretendo justificar, aqui, üm 
projeto de lei, que passarei às mãos de V. Ex•, um proje
to de lei ainda no campo da mineração, ainda no campo 
da prot~o do município onde se situe alguma lavra mi· 

- nera!. 

Já_ que me propus, Sr. Presidente, no curto espaço que 
~tiver neSta Casa, tentar levar à considera~o de nossos_ 
emi"neD.tes pares pontos que eu iXulsidero importanteS 
para se reformar a-legislação_ mineral, proponho, nesta 
tal-de, através de projeto de ter. a obrigação das empresas
de niineraçiio írlvéStírem nos ;nunicíplos onde se encon~ 
trem suas minas. 
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O Projeto, Sr. PresiPente, que não é longo, está assirri 
redigido: 

"PROJETO DE LEI DO SENADO No , DE 
1983. 

Institui obrigação das Empresas de Mineraçio in· 
vestirem nos m11nicípios em que se encontram suas mi
nas. 

Art. 1"' As Empresas de Mineração se obrigam 
a investir anualmente nos municípios em Que se lo
calizam suas minas, 10% (dez por cento) dos respec
tivos lucros líquidos, após o Imposto de Renda, Ob~ 
tidos em função de suas lavras, em atividades eco
nôm{caS produtivas e permanentes, não relaciona
das com a mineração. 

Parágrafo ÚniCO.-- -o ·gin"iStrO- das MinaS e 
Energía definirã em Portaria a forma do câlculo do 
lucro líquido obtido em -Cada mina. 

Art. 2"' Para todos os efeitos legais relativos ao 
Imposto de Renda, os investimentos realizados, 
conforme disposto no artigo anterior, serão consi
derados como custos da respectiva mina. 

Art. 39 No Relatóri"o Anual de Lavra, previsto 
no incíSo XVI do artigo 47 do Código de Mine
ração; instituídO pelo Decreto-lei n9 2-27, de 28 de fe
vereiro de 1967, o minerador deve rã demostrar a 
realização dos investimentOS PreviStos n-o artígõ" 19 
desta Lei, referente ao exercício anterior. 

Art. 49 O não cumprimento desta Lei sujeita -a 
Empresa de Mineração a uma multa igual à quantra 
que a mesma deveria investir eril --outia atividãae 
económica, dentro do município, acrescida de juros 
e correção monetária. 

Art. 59 Esta Lei Critra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em cOntrário ... ' 

Justificação 

Este pro}eto tem por o_bjetivo introduzir na legis
lação minerâria do País um instrumento da mais 
alta importância para os municfpios mineridores, e 
resgatar uma dívida do sistema económico nacional 
com as nossas comunas interioranas. 

Os municípios mineradores arcam com todos os 
inconvenientes resultantes da atividade minerária e, 
ao final da vida útil da mina, quando encerram-se os 
trabalhos de lavra, abatem-se sob os seus habitantes 
o desemprego e todas as suas conseqUências, pririci
palmente se o empreendimento mineiro tem grande 
expressão econômica. Por ser o bem mineral um re
curso finito, não renoVâVel, inexOravelmente, suas 
reservas se esgotam e, um dia, fecha-se a mina, ge
rando toda uma série de repercussões sócio~

económicas de grande importânCia. 
Para este problema tem surgido no Congresso 

Nacional vários projetas de lei propondO o aumentÓ 
da cota-parte do Imposto Único Sobre Minerais 
que cabe ao municíPiO--Ou a criação de Fundos de 
Exaustão que, contudo, não têm prosperado, tendo 
em ~ista que tais medidas, se ad~tadas, antes de 
constituírem um fatõr de progresso, acarretariam a 
diminuição do processO-de geração de novas reser~ 
vas minerais, retirando à maioria das colnunas a 
oportunidade de um dia terem em seus territórios 
uma mina. Além disso, beneficiariam, -tãO-sOmenie, 
cerca de 1% dos municípíoS braSileiros e, o que é 
muito importante, não viríam resolver o angustiante 
problema resultante do esgotamento das reservas e, 
em conseqUência, do fechamento da mina. 

Este pro}eto pretende miõorar tal situação, ao 
forçar, institucionalmente, o surgimento de outras 
atividades económicas produtivas permanentes den
tro do município, às custas do_empreen.dimeDto mi-
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neiro. Assiin, com parte dos lucros gerados pela mi· 
na, apareceriam novos projetes agrícolas, pe
cuários, metalúrgicos, químicos etc., dentro das 
fronteiras do município e, por serem permanentes, 
com o encerramento da mineração, os seus habitan
tes seriam menos prejudicados. 

Outro lado positivo deste projeto é aqu-ele de 
forçar, institucionalmente, uma maior -integração 
económica da empresa de mineração cOm o municí
pio, na medida em que a mesma passa a viver outros 
aspectos da vida municipal com a diversificação de 
suas atividades. 

1?: impõftante considerar que tal projeto, se apro
vado, poderá vir a contribuir para uma mais acen
tuada verticalização das atividades de mineração, 
sej~ para a metalurgia, sej? para- a qufmic~, trazen
do não só ao município, como ao próprio Estado 
em que ele estâ situado, os resultados positívos de 
tal integração. É oportuno informar que, atualmen
te, além do IUM, a mineração só traz como benefi
cias a geração de uns poucos empregos. Sua contri-

-- - buição maior se observa nas fases seguintes, quando 
da transformação do hem mineral, quando propií
cia a criação de novas oportunidades de trabalho, 
notadamente, na metalurgia e na química. Cada emw 
prego gerado na mineração cria 18 outros nestes se
tores. Além disso, vários municípios, por serem pro
dutores de bens minerais isentos do lU M nada rece
bem, C<?mO o úniCÇJ_ beneficio sendo, tãow somente, a 
geração de empregos, sendo de grande relevância 
outras alternativas que levam as comunas interiora
nas a usufrufirem -da atividade minerâria. 

É relevante enfatizar a necessidade que a indús· 
tria nacional, à qual a mineração é importante com
ponente, tem de integrar-se mais estreitamente com 
-o- município,-assumindo uma expressão social de 
maior magnitude e, desta forma, contribuindo no 
sentido de tornar o capitalismo brasileiro menos sel
vagem ao.deixar no local da mina, após o esgota
mento de suas reservas, algo mais que simples bura
cos. 

Finalmente, esperando ter sensibilizado cada um 
dos senhores Senadores para o elevado objetivo des
te projeto, conclamo o Congresso NaciOnal a apro
veitar esta oport-unidade de dar às sofridas popu
lações de- nOSsoS- muniCípios mineradores uma pers
pectiva futura que não inclua, tão-somente, o de~ 
semprego e a desesperança, 

Esta é a principal meta deste Projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (Muito bem! Palmas!) 

O Sr. José lgnâcio - Sr. Presidente, peço a palavra 
como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa~ 
lavra ao nobre Senador Josê Ignâcio, que falará- como 
Líder, 

O SR. JOSt IGNÁCIO (PMDB- ES. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por solicitação do Llder da minha -saneada, õ nobre 
Senador Humberto Lucena, levo ao conhecimento da 
Casa um abaixo:.ãsSítlado em defesa dos cursos de Co
mu_ni_cação, que passo a ler: 

EM DEFESA DOS CURSOS DE 
COMUNICAÇÃO 

Os abaixoMassinados, membros da_Comissão Es· 
pecíal sobre Ensino de Comunicação do Con.selhct 
Federal de-EdU-cação, risponsãveis pela ela.boração 
do anteProjeto do noVo currículo para os cursos de 
Comunicação em estudo no CFE, diante de notícias 
sobre modificações no anteinojeto, 
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compromentendo-o em suas partes essenciais, vem a 
público expor e manifestàr o seguinte: 

19) a Comissão encarregada de elaborar o ante
projeto era composta por representantes de todos os 
setores envolvidos com a questão do ensino. Nela 
estavam representadas as entidades estudantis, do
Centes piofissioOais e eniPresariais, além do próprio 
CFE; 

29) em virtude do caráter democrático e repre
sentativo da Comissão", a nova proposta de currícu
lo para o curso de Comunicação por ela aprovada 
por unanimidade e encaminhada ao Conselho Fede
ral de Educação, expressa a vontade soberana de to
dos os setores envolvidos com a questão do ensino 
de Comuni~ção; 

39) Dentre as medidas que a Comissão Especial 
considerou fundamentais para a melhoria do ensino 
de Comunicação está a obrigatoriedade de os cursos 
de Comunicação disporem de equipamentos e labo
ratórios mínimos tal como estabelecido no antepro
jeto por ela aprovado. 

Diante disso, em nome da entidades por nós re
presentadas, vimos solicitar a aprovação pelo Con
selho Federal de Educação do anteprojeto o de 
currículo g_e Comunicação, no·s termos propostos 
pela Comissão Especial, principalmente no que diz 
respeito as exigências de equipamentos e labora
tórios, con(!enando quaisquer modificações e -maw 
nobras protelatórias na sua aprovação. 

Brasília, 12 de setembro de 1983. 
Segue-se li_sta de entidades representadas: 
ABD- Assoe. Brasileira de Documentaristas

Alberto Cavalcanti 
ABERT- Assoe. Bras. de Emissoras de Ráçlio 

Televisão - Antônio Abelin 
ABRP --Assoe. Bras. de Relações Públicas

Cândido Teobaldo de S. Andrade 
ANJ- Assoe. Nacional de Jornais- João Luiz 

Faria Netto 
CONTCOP - Conf. Nac, Trab. em Comuni

cações e Publicidade- Antônio F. O. Ganzales 
CONTCOP- Conf. Nac, em Comunicações e 

Publicidade- Fernando Vasconcelos 
ENECOM - Executiva Nac. de Estudantes de 

Comunicaçã.o - Letícia Borges 
ENECOM - Executiva Nac. de Estudantes de 

Comunicação - Itamar Aguiar 
ENECOM - Executiva Nac._ de Estudantes de 

Comunicação - Geraldo Sabino lana 
ENECOM - Executiva Nac. de Estudantes de 

Comunicação - Deusmar Barreto 
Escolas- de Comunicação- Erasmo de Freitas 

Nuzzi 
FENAJ-:- Federação Nac. dos Jornalistas Pro

fissionais - Nilson Lemos Lage 
FENAJ- Federação Nac. dos Jornalistas Pro

fissiomiíS- Washington Mello 
FENAJ - Federação Nac. dos Jornalistas Pro

fissionais- Luiz Recena Grassi 
~-Federação Nacional dos Radialistas- Alberto 

de FreitaS 
Federação Nac. de Agências de Propaganda

Ivan S. Pinto 
ABEPEC - Assoe. Bras. de Ensino e Pesq. da 

Comllllicação --José Salomão David Amorim 
ABEPEC - Assoe. Bras. de Ensino e Pesq. da 

CómuníCaçãÕ-- José A. C. D'Arroi::hela Lobo 
Federação Nacional dos Radialistas- Antônio 

de Padua Aranha Araujo 

-Sr. Presidetite, era_ essa a comunicação que a pedido 
do Líder da Bancada do meu Partido no SenadO Federa], 
Senador Humberto Lucena, eu faço à Casa, dando conta 
dessa tevtativa de mudança no anteprojeto do novo cur-
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riculum para os cursos de.(:o..m._unicaçã.o, que se encontra 
em estudos no Conselho Federal de Educação. 

Há uma inquietação por parte das entidades interessa~ 
das, que subscrevem este documento, encaminhadQ, in~ 
clusive, à Liderança do PMDB, traduzindo o alarma das 
entidades signatárias, em face das notLcias da eminente 
ou já efetiva modificação do anteprojeto que foi por eles 
elabQrado e que se encontra, presentemente, no Canse-. 
lho Federal de Educação. 

Era o que tinha a dizer, sr·. Presidente, lMuito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)~ Concedo a pa
lavra ao nobre SenadOr Martins Filho. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San

tillo. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

(Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jo.sé Lins. _(P~_ 

sa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do prador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Não é do meu hábito pedir transcriçÕes de artigos va
zados nos jamais. Entretanto,_ nesta oportunidade, não 
resisti à tentação de ler, nesta tarde, para ficar transCfitO
nos anais do Senado da Rep~blica, um comentário de 
um dos Senadores da República, do Partido do Gover
no, feito- em a·rngopU.blicado no Correio Bra:dllense, de 
27 de setembro de I9B.t Este artigo mostra o des_compas
so que existe entre o_ Partido do Goverp_o, suã.s Lide
ranças, seus Ministros e o_ próprio Presidente da Re
pública, razão porque resolvi lê-lo para que fic"ãSSú:ons
tando dos Anais desta Casa. 

Passo a ler, Sr. Presidente: 

Culpa do Leitão 

Carlos Alberto 

Os recentes estremecimentos entre o Palácio do 
Planalto e sua base parlamentar, o PDS, têm uma 
explicaçãO clara: estão entupidos os canais de comu
nicação entre ambos. E o que é mais grave: não há 
perspectiva de uma ação desobstruinte, que restaure 
o diálogo e a harmonia, que devem pautar as re~ 
lações de um governo com seu partido. Tenho por 
princípio não personalizar as questões do poder, 
por julgá-lo algo complexo demais para estar ao al~ 
cance das vontades e dos capríchos de um úníco in
divíduo. Mesmo assim, não vejo com_o evitar uma 
constatação 6bvia: o coordenador político_ do Go_
verno -o Ministro Leitão de Abr~u. Chefe do Ga~ 
binete Civil - é o graride responsâvel pelo enorme 
abismo cavado entre o Executivo e o Parlamento. A 
expressão "coordenador político", inciusi~e, s~a- "' 
lhe insólita. Ele não coordena coisa alguma. Des
coordena. Co_u,be-lhe a façanha de afastar o Presi
dente FigueirCdo de seu partido, levando-o ao isola
mento político, cujos resultados vimos contemplan
do, com preocupação. 

A recente rejeição do Decreto-lei 2.024 - que 
contou com a colaboração de membros c(o PDS -
só foi noVidade para os que não acompanham a de
terioração das relações do partido com o Palácio do 
Planalto. O Presidente, nesse contexto é tão
somente: uma vítima. A multiplicidade de proble-. 
mas de toda a ordem que diariamente chegam a seu 
gabinete impede-o de avaliar com precisão o que se 
passa nos bastidores do Congresso. E é jUStl!mente 

para suprir essa limitação humana que os governos 
se valem de interlocutores (oq coordenadores), que 
sirvam de elo jUnto à base política~ 

A aberúua política - obra maior do Governo 
- - - Figuéiredo e que, seguramente, se inclui entre os 

capítulos mais expressivos de nossa hi_s~ória recenle 
- é, sem dúvida, uma realização essencialmente 
política (com"p" mafusculo). Não ~eria de~proQgsi
tado ii firmar que tal empreitada não (ería sido ·con:-
cluída (poSsiVelmente sequer iniciada) se, à época, o 
Palácio do Planalto tivesse como coot:denadqr polí
tico o Ministro Leitão de Abreu, cujo tirocínio e 
senSibiliOade não lhe permitiram sequer ven<:er as 
·eleiç_õe~_ para a Confeder-ação Brasileira de Despor
tos ·cefe "ãpoiou ostensivamente uma candidatura ad
versária à do atual Presidente Giulitte Co~tinho). 
-._Imaginemos a atual postura do Palácio diante de 
propostas da envergadura da anistia e da reforma 
partidária. Na ocasião, tíhhamos à frente da coor
denação política do Governo ninguém menos que o 
Sau_Q.oso _petrônio Portella, coadjuvado pelo Gene
ral Golbery do Couto e Silva. PolítiCos até à riiedU
la, ambos conheciam a importância da classe políti
ca. Souberam valorizá-la mesmo em tempos de e?t
ceção, quando o- Parlamento estava manii:tado. Foi 
graças à aÇão de ambos - respaldada pela decisão 
enérgica e obstinada do Presideflte Figueiredo -
que &aímos das trevas para o regime democrático. 
Não poucos obstáculos foram transpostos. E só o 
foram porque houve flexibilidade, pertinácia, pa
ciência, talento, sensibilidade, convicçã-o- qualida
des que parecein faltar à atual coordenação polftica 
do Governo. 

A primeira providência do Ministro Leitão de 
Abreu, ao chegar ao Governo, foi--a de centralizar 
todas aS ações. Desativou o Ministério da Justiça, 
tradicionalmente uma pasta política. com 'isso. 
privou-nos de um aliado, o Ministro Abi-Ackel, ex
periente parlamentar (talvez por isso mesmo). A se
guir, isolou-se dos políticos. Por fim, isolou o Presi
dente Figueiredo de seu partido. 

Agora mesmo os_jornaí~ noticiam ª "estratégia" 
do Ministro Leitão para aprovar o Decreto~lej n9 
2.045: conversar com as OpoSições. -Ótima provi
dência. Falta apenas um detalhe: quem conversará 
~om o PDS? O Doutor Ulyses? Ou o fantasma do 
Petrônio Portella? -Não seTei voz solitária se disser 
que a inapetência política do Ministro responde pe-

. las dissidências do PDS e pela deterioração das re
lações deste com o Palácio dq Planalto. Não nega
mos ao Ministro suas qualidades. Trata-se de eméri
to jurista, _que chegou ao topo da carreira ao tornar
se juiz"-do Supremo Tribunal Federal. 

Sugerimos apenas que ligue o "desconfiôm_etro" 
- e abra espaço para que alguém do ramo se incumba 

.da c_oordenação política deste governo, enquanto é 
tempo. Com isso, estará prestando um enorme ser
viço ao Governo, ao PDS, ao Presidente Figueiredo 
e à Nação. 

- 0- Sr. José lgnáclo- V. Ex• me permite um aparte? 

O _SR. MÁRIO MAIA - Um momento, deixe-me 
concluir a le"itU.ra do artigo, que está quase no final, e 
permitirei Os apartes. 

E a si mesmo: afinal, estará se poupando de criti
cas como esta, e poderá saborear, com dignidade, 
merecida aposentadoria, dedicando seu precioso 
tempo a conversar com seus netos e a acompanhar 
despreocupadamente as vitórias de seu G_rêmio Fu
tebol Clube, de Porto Alegre. 

E aqui, embá.ixo, então, no rodapé do artigo: 

.. Carlos Alberto, Senador pelo PDS do Rio 
Grande do Norte é vice-Líder do Governo," 
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Concedo o aparte ao nobre Senador H~lio Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Mário Maia, 
V. Ex•, no final, matou a minha curiosidade, porque eu 
estava dando tratos à bola para saber quem era o Carlos 
Alberto, porque, afinal de contas, exitem vários Carlos 

_Alberto, inclusive, o ex-Técnico do Flamengo, não é? E, 
sei lã, o Carlos Alberto fre<.]üenta a sociedade carioca, e 
tudo _mais. eu ia pedir que V. Ex• me esclarecesse se era o 
Senador Cartas Alberto. E, agora, V. Ex• me esclarece 
p~rfeitamente que se trata do Senador Carlos Alberto, e 
vice-Lider do PDS. Creio que V. Ex' fez muito bem em 
traZer essa excelente colaboração do nosso colega, para a 
informação e julgamento dos homens que cercam o Pre-
·sidente João Figueiredo, até Porcjue, segundo s_e fala, era 
u_m dos mais piestigiosos elementos aconselhadores do 
Presidente_ João Figueiredo. Era só a curiosidade que eu 
queria ver satisfeita, e que V. EX• me satisfez. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço a intervenção 
de V. Ex', e aponho como comentário ao artigo que aca
bo de ler, nesta Cása. E concedo, com muito prazer, o 
aparte pa:ra também comentar o artigo, ao nobre Sena
dor José Ignãcio. 

O Sr. José Ignácio- Senador Mário Maia1 V. Ex• fez 
muito bem em realizar a leitura do artigo do Senador 
Carlos Alberto e,_praticament~. o incorporou a um pro
nunciamento de Oposição, quer dizer, V. Ex' ao trans
crever nos Anais da Casa esse affigo, integrándo _esse arM 
tigo ao seu pronunciamento, V. Ex• fez desse artigo uma 
matéria _de Oposição e, s_em dúvida, é de Oposição. 

O SR. MÁRIO MAIA-~ porque a lin8:ua"gem é uma 
linguagem que nós empregamos todos os dias, como 
Parlamentares de Oposição. 

O Sr José Iganácio- Não, incluSive mais que isso; S. 
Ex• desce às entranhas do Poder e, muitas vezes, nós não 
descemos. Visualisamos o Poder como um todo e não 
analisamos detalhes como S. Ex• fez no ai'tigO. De mãM 
neira que S. E1'' diz que o Ministro Leitão de Abreu, em 
política, pega cabelo com luva de boxe, quer dizer, a sen- -
sibHidade é nenhuma e me parece que o nobre Senador 
Carlos Alberto foi mais que Oposição ao Ministro Lei-

- tão de Abreu. Fol Oposição ao próprio Presidente da 
Repúbl(ca, porque, sem dúvida alguma, o Ministro Lei
fào de A6reu está ali por decorr'ência da confiança que S. 
Ex~ inspira ao Presidente da República, de ri1arieira que 
o Presidente da República está sendo, apesar(ie ressalva
do no artigo, implicitamente, está sendo criticado, a me
nos que em atenção à manifestação do seu Vice-Líder, 
aqui, no Senãdo, venha a exonerar o Ministro Leitão de 
Abreu. E. se nos próximos dias isso não vier a ocorrer, é 
Um sintoma de que a Presidência da Repúbfica persíste 
no erro apontado pelo Senador Carfos Alberto, agora 
Senador da Oposição, pelo menos, neste episódio do seu 
comportamento, porque a Oposição_ não é: algo nominal, 
é algo factível, ê algo reaL O Presidente da República es
tará efetivamente sendo vergastado pelo Senador Carlos 
~berto, não obstante haver sido, nominalmcmte, poupa
do no artigo do ilustre Senador, de maneira que eu espe
ro os próximos dias para ver se o Presidente da Repúbli
ca mantém o Ministro Leitão de Abreu, se Sua Excelên
cia persiste mantendo o Ministro, se Sua Excelência de
ruite o Ministro ou se mantém, para que se entenda a ex
tensão e, a profundidade dos objetlvos, embora quem 
sabe não imaginamos, inas os objetivos alcançados pelo 
petardo desferido, pelos jornais, pelo nobre Senador 
Carlos Alberto. 

O SR. MÁRIO MAlA-- Eu agradeço a V. Ex', Sena
dor José fgnácío, o aparte e as consíderações que tece 
sobre o artigo. Tivemos o desembaraço de lê-lo no Sena
do da República, porque é um artigo de um jornal que 
foi dado a público. Mas, V. Ex', como os Pares e Casa 
que nos oUvem,.nCsse instante, não acham certamente. 
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que seja novidade esta opinião. Apenas, no momento, 
ela se reveste de um tal grau de indej:lendência, de cora
gem, que veio ser dada a público, não apenas em discur
so, mas em um artigo transcrito nos jornais que tem um 
a(cance nacional. Somos testemunha que pensamentos 
dessa ordem são comuns, cotidíanamente exarados pelos 
nossos Pares do PDS, infelizmente não se encontra ne
nhum, no momento, aqui presente para dialogar conos
co. Mas, é opinião corrente nos bastidores, nos corredo
res, e que, infelizmente,- a grande maioria dos nossos ilus
tres companheiros, talvez por discrição, inconveniência 
ou mesmo farta de coragem, não deixam expressar esse 
pensamento através de. palavra falada, aqui no plenário, 
ou da palavra escrita, através de jorna_is. 

O Sr. José lgnáclo- Permite, V. Ex•, mais uma Vez 
um aparte, nobre Senador MáriO Maia'? 

O SR. MÁRIO MAIA -Com todo o prazer, nobre 
Senador José Ignácio. 

O Sr. José Ignácio- Quero, nesta oportunidade, ter~ 
ceras maiores loas à coragem que V. Ex• decantou do 
Senador Carlos Alberto. Sem dúvida nenhuina, é um Se~ 
nador corajoso para tomar essa atitude. E tão c_otajoso, 
que, há alguns dias, e tainbém pelos jornais, fez a apolo
gia do Ministro Delfim Netto, Ele decantou, com todas 
as tintas, a figura do Ministro Delfim Netto. Quer-dizer, 
hoje, temos o Sr. Delfim Netto de um lado e toda a 
Nação brasileira do outro, à exceção do ilustre, digno e 
corajosíssimo Senador Carlos Alberto, que nos merece' 
toda a estima, mas que revelou toda a carga de sua cora
gem com esse compo~tamento de escoteiro da Nação, o 
único a se ressair no meio da cidadania_brasileira- pelo 
menos de forma visível, eu não vi, pelos jornais, até hoje 
uma referência tão claramente elogiosa ao Ministro Del
fim Netto -·e ele foi o único que veio a público ter esse 
comportamento, inclusive revestido da posição altamen
te ressaltável de Senador da República. 

O SR. MÁRIO MAIA- ~ nobre Senador José Igná
cio, a gente fica perplexo diante de tanta variedade de 
comportamento nas cercanias, nos roçados de nossos ad
versários, porque, em verdade, o que nós ouvimos falar, 
que o Senador Carlos Alberto diz agora em público, em 
um artigo, do Ministro Leitão de Abreu, nós ouvimos de 
boca em boca dos Senadores do PDS, sobre Delfim Net~ 
to, sobre Galvêas, e sobre, principalmente, os Ministros 
da área econôrilica, que a sua opinião apenas não ê vaza
da em discurso ou artigo. 

Em verdade, esse artígo pode não ter conseqüência ai· 
guma, porque nada mais é novidade nesse País. Parece 
que a Nação ficou anestesíaâa e o Poder Central, enclau
surado no Palácio do Planalto, na sua carapaça calcãria 
e impenetrável,- fica a tecer considerações de elaborar 
leis, decretos-lei e impor à Nação, procurando também 
compactuar o Congresso Nacional em seus desatinos. 
Mas, acho que a situação de fato, neste momento, é que, 
ou o Presidente da República é responsável, porque os 
Ministros são demissíveis ad nutum, e o Ministro.teitão 
de Abreu está no PaJácio do Planalto, como assess'or e 
coordenador político do Senhor Presidente da Repúbli
ca, de duas uma: ou o Presidente da República sabe o 
que está fazendo, e está de acordo com a sua política, 
compactl!a com os seus pontos de vita, ou, em verdade, o 
Presidente da _República não eStá governando esta 
~ação, e o Ministro Leitão de À breU: ê um porta...Voz das 
famosas forças ocUltas que, hl '·alguma êpoca, ma
nobram ou tentam manobrar o Senhor Presidente daRe
pública como marionete. 

Então, no meu entendimento, se que é o Presidente da 
República dã atenção ao que se- fala nesta Casa, estão 
com a palavra, para responder o artigo do nobre e cora
joso Senador e Líder do PDS, CarlOs Alberto, o Mirlis
tro da Casa Civil, Leitão- dC: Abreu, e o PresidCnte da Re~ 
pública. 
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Cabe ao Presidente da República, dada a gravidade 
das considerações que são feitas a respeito da condução 
que o Ministro Chefe do Gabinete Civil está dando à 
política governamental, cabe um julgamento do Presi
dente da República de continuar ou não com sua lide
rança, porque ele faz parte do Colégio de Líderes.~ um 

--- Líder. ~um Vice-Líder, 
Do contrário, nós continuaremos a imaginar-que-vive

mos num país, naquele país ... no país das maravilhas, ou 
naquele pais que De Gaulle imaginou, não é? Ou num 
país kafldano, surrealista, porque têm acontecido tantas 
Coisas inusitadas, mas tantas coisas estranhas, a partir do 

. Golpe de 64 para cá, que se tem, às vezes, a impressão 
que se está, em determinado momento, vendo os fatos 
'num caleidoscópio, com as descriÇões da metamorfose 
do kafka que, de repente, na madrugada de março de 
1964, o País, no dia seguinte, amanheceu transformado 
num imenso inseto em forma de barata, e que todas as 
coisas que passaram a acontecer, daí para cá, ficam nOS
esconderijos, nos escuros, naquele rriundo kafkiano do 
castelo em que as pessoas procuram um destino a chegar, 
a falar com alguém para a solução de alguma coisa, e an
dam, e se atolam, e se perdem por vielas, e estão perto da 
coisa, mas nunca chegam ao fim. A coisa é como, às ve
zes, o Senador Hélio Gueíros fala com muito espírito,~ 
"parece que _o Brasil se transformou mesmo no Samba 
do Crioulo Doido". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, interrompo aqui as 
minhas considerações, acreditando ter contribuído com 
a minha pálida consideração sobre o artigO do nosso co
lega Carlos Alberto, para alertar ou acordar esta Nação 
desse sono p-rolongado que as autoridades ou os milita
res de 1964 induziram no organismo da Nação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palm.as.} 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a pa~ 
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O_ SR. NELSON CARNEIRO (PTB :-~·Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Tem~se sustentado que, no caso brasileiro, não é possí

vel vencer a inflação se não se promover a desindexação 
da economia. A desvinculação entre os índices que refle
tem os aumentos de preços e a taxa de inflaÇão futura só 
teria eficácia, no entanto, se acompimhada de uma -refor· 
ma tributária que atingisse a especulação fit!anceirá. 

Começando o processo de desindexação, dever-se-ã 
proibir os títulos públicos e privados que pagassem mais 
de oitenta por cento da cõrreçãó monetária, sabido que, 
atualmente, o próprio governo estimula a especulação 
colocando no mercado ... ORTNs amarradas ao dólar. 
Não recebendo os títulos públicos correção monetária 
plena, poder~se-la combater o déficit público, sem ali
mentar a inflação nem aumentar a recessão. 

Nenhuma eficácia contra a inflação tem o corte de 
subsídios, como o crédito agrícola, por exemplo, nem a 
redução do custeio das empresas estatais, que apenas au
mentariam o desemprego, reduzindo a arrecadação tri
butária. 

Nesse contexto, o problema da dívida externa seria 
equacionado apenas pela subs.tituição dos títulos a curto 

-prazo por outros de prazo mais longo. 
Mas, além da desindexação, impõe-se unia reforma 

tributária, que reduza a incidência de impostos sobre as 
classes mais pobres e os assalariados. Se a ca-rga tribu
tária total ainda é baixa, torna-se altíssima, no País, para 
quem vive exclusivamente de salários e a classe mêdia. 

Alíquotas do ICM e do IPTU não devem atingir deter· 
-minadOs gêneros de primeira necessidade, vestuário e 
cal<;ados mais baratos, progressivos sobre os artigos de 
luxo. Devem ser mínima a incidência tributária sobre 9-" 
pr:9dutos agrícolas. Em contrapartida, seria aumentada 
a taxação dos ganhos financeiros. -

COíba-se, ademais, a criação de novos tributos, princi
-palmente atingindo o capital" de SITO das empresã.S: 
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FinalmenTe, impõe-se uma distribuição mais justa dos 
tributos arl'ecadados no País, contemplando~se mais ge
nerosamente os municípios c os Estados, quando a 
União abocanha cerca de sessenta por cento da renda tri
butária naciónal. 

A distribuição do ICM, atualmente, é feita pela ori
genl das mercadorias, prejudicando os menos industriali
zados. Se for "feita pelo destino, será uma grande perda 
para os industrializados. Pode-se, no entanto, encontrar 
uma fórmula de repartição do resultado desse tributo. 

De qualquer modo, é inadiável a reforma tributária~ 
que deve _ser contemporânea da inadiável desanexação 
da nossa economia. 

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: O depoimento do Presidente do INANPS, Professor 
Aloysio de Salles Fonseca, perante a Comissão Parla
mentar de Inquérito" do Senado sobre a Previdéncia So
clal, no dia 22 de setembro passado, pode ser CQnsidera
do como excepcional em virtude do substancial volume 
das informações, prestadas pelo ilustre depoente, simul
taneamente com a densidade técnica e notâvel categoria 
das suas colocações. 

No decorrer de uma longa, erudita e convinCente ex
posição, o P.rofessor Aloysio de Sailes Fonseca eViden
ciou, como era de se esperar, os atributos de sua invulgar 
personalidade- que, de resto o Brasil inteiro conhece e 
respeita,- como um-dos maiores expoentes da medicina 
contemporânea, ao mesmo tempo consagrado pelas suas 
qualidades de reconhe_çjda competência e probidade 
exemplar no âmbito da administração previdenciária. 

Efetivamente, em sua longa trajetória, dentro e fora 
dos hospitais, laboratórios e salas de aula - tanto no 
exercíciO das suas ativiâades profissionais especializa
das, como nos domínios da pesquisa, do ensino e da ad
mirlistração hospitalãr, - o Professor Aloysio de Salles 
Fonseca_é um nome de ressonância nacional, que dispen
sa adjetivos. 

São "estas as razões pelas quais entendi ser do meu de· 
ver, ria dupla qualidade de Médico e Senador, registrar, 
nos limit"es deste breve pronunciarilento, a_essencialidade 
e o valor dos conceitos emitidos pelo infatigável Presi
dente do INAMPS, a clareza didática, a objetividade e o 
realismo das respostas a algumas indagações que lhe fo
ram formuladas pelos Senadores integrantes daquele ór
gão técnico sindicante do Senado Federal, todas essas 
perguntas, aliás, satisfatoriãmente respondidas. 

Dispenso-me de solicitar a incorporação do depoi
mento do Professor Aloysio de -Salles Fonseca ao texto 
destas considerações, em face das suas vastas pro
porções, de vez que se tràta, na verdade, de uma mono
grafia abrangente do Plano de Reorientação da Assistên
cia à Saúde no Ãmbito da Previdência Social, iniciado 
em 1982, ná multiplicidade de seus aspectos. 

Além disso, esse depoimento deverá. ser amplamente 
divulgado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Senado sobre a Previdência Social, ao ensejo da apresen
tação do RelatóriO conclusivo dos seus trabalhos. 

Atento aos dados proporcionados pelo professor 
Aloysio de Sailes Fonseca, solicitei-lhe esclarecimentos 
adicionais a respeito dos programas do INAMPS no 
concernente à hemodiálise, aos custos das consultas, exa
mes -e intervenções cirúrgicas nos hospitais e a-mbula
tórios mantidos pela Previdência Social e, finalmente, à 
situação atual dos trabalhadores rurais que ainda se en
contram marginalizados no tocante à assistência médico
hospitalar e odontológico do INAMPS. 

As minhas indagações foram, pronta e satisfatoria
mente, respondidas _pelo _ p_rofessor A1<!ysio de Salles 
Fonseca. - -- - -
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Ora, sendo o INAMPS _um dos maiores patriniôn"ios
talvez o maior e mais importante da Nação brasileira, 
porque dele jiependem a saúde e o bem-estar de dezenas 
de milhões de trabalhadores, acredito que esse patrimô
nio deve ser. ampliado, protegido e aperfeiçoado a qual
quer preço, quaisquer que sejam os investimentos huma
nos, financeiros e materiais jUlgados imprescindíveis. 

Era, o Senhor Presidente, o que desejava acentuar nes
ta oportunidade. (Muito Bem!) (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Conce_do a pa
lavra ao nobre Senador Gastão MUll_er, 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MG. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Srs. Senadores, 
realizou-se, em Cuiabá - MT, faz pouco tempo, uma 
reunião das Lideranças Empresariais dos Estados Ama
zônicos. 

Debateu-se naquela oportunidade.._os problemas da 
Amazónia, sob o c:;nfoque, naturalmente, no caso, dos 
Empresários; Destacou-se, especialmente, a força do po
tencial da região, bem como, estudou-se a situação da 
Amazônia no contexto nacional, colocando-se como ••al
ternativa conflãvel de curto prazo, para a retomada do 
desenvolvimento do País", 

O pensamento, enfim, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, da classe Empresarial da Amazônia foi re_uni~ _ 
do num manifestQ, "a Nação" que vou ler para que cons
te dos Ari.ais desta Casa, paralelamente, ao interesse que 
deverã despertar nas áreas governamentais e da iniciati
va priva"da do Brasil. 

À NAÇÃO 

A situação por que passa o País estã a exigir, de 
todos, maior participação em prol da consolidação 
da estrutura sócio-econômica nacional. 

Neste sentido, a classe empresarial da Amazônia 
considera oportuno se posicionar, -de público, quan
to a força do potencial emergente da Região, capaz 
de, devidamente coordenada e estimulada, contri
buir de maDeira efet1va para corrigir ·as- dfSfõTçôeS 
conjunturais vigentes. 

A Amazônia, no atual momento nacional, 
oferece-se como alternativa confiável, de curto pra
zo, para a retomada do desenvolvimento do :e.aís. 
São milhares de empreendimentos ali implantados e 
novos espaços se abrindo para serem ocupados por 
empresáriOS e trabalhadores, 

Assim, o setor privado ciente de suas responsabi
lidades, propõe, a partir de enfoques conceituais, a 
formação de um bloco, de atuação permanente, pa
ra, associado à classe política, independente de cor 
partidária, atravês das bancadas dos Estados ama
zónicos no Congresso Nacional e dos seus respecti
vos governadores, atuar firme e coeso em defesa dos 
legítimos objetivos da região e do País. 

Não se está buscando apoio reivindicatõfio à i"n
teresses localizados, mas sim, está se ofereCendo à 
Pâtria o esfoiço -adicional solicitado à empresa 
como fOrma para superar a atual fase econômiCa, 

A Nação necessita iriCrf:[nentar trabalho e pro
dução para garantir, com tranquilidade, suas insti
tUições. A AmãZônia, pela união de suas classes em
presariais, responaerá- à ·convocação, 

LideranÇas Empresariais dos Estados Amazôni
cos reui'lidas em Cuiabá-MT, em 27 -de julho- de 
1983. 

Era o que tinha a dizer. -(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS,..- RN. Pr_onuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente , Srs. Senadores, 

estou submetendo, à elevada apreciação do Senado Fe
deral, Projeto de Resolução que cria uma ComiSsa.o Per
manente nesta Casa, a .. "Comissão de Assuntos Im-obi
liários e Habitacionais", animado por espírito de contri
buir para aparelhar a Instituição de um poderoso instru
mento de estudo e análiSe de um_ dos maiS. palpitaTttes te
mas de realidade brasileira: O homem e seu habhat. 

O exame detido do Regimento Interno sugere um vâ
cuo que precisa_ ser urgentemente preenchido para dotar 
a Casa de mecanismos que, em última análise, a situarão 
no cerne da mais ambicionada conquista do homem mé
dio brasileiro - a habitação. 

Com efeito, todas as pesquisas revelam que as con
dições sociais, infra-estr1,.1turais e econômicas do País 
conduziq:lm o Governo a um imenso ~sforço para, atra
vés da v'Íabilização de oportunidades para aquisição da 
cãia própria, estancar o déficit de moradias, preocupado 
com-o·cresci:mento vertiginoso e o inchamento das cida
des de maior porte e zonas periféricas. 

Até 1963, à míngua de legislação hábil, o mercado 
imobiliário e habitacional direcionava-se prevalentemen
te para as classes de alta e média renda, surgindo com o 
advento_do BNH, em 1964, perspectiva de alento para os 
segmentos menos aquinhoados. Dinamizou:..se o merca
do da construção civil, ultrapassados, ainda em 1982, os 

· quatro milhões de financiam-entos de unidades habita
cionais, 

Malgrado a respeitabilidade das cifras que indicam as 
cautelas governamentais com o atendimento das popu
lações de baixa renda, pois mais da metade dos 544 mil 
fmanciamento~_ do ano passado foram dirigidos para 
áreas de interesse social, providos os conjuntos dos im
plementos básicos e de equipamentoslcomunitários, o 
certo é que perdura imensa defasagem entre os candida
tos a satisfazer e os planos e projetas em execUção. 

O Plano Nacional de HabitaÇão Popular - (PLA
NHAP), a cargo das COHABs estaduais em favpr das 
famílias com renda atê cinco safãríos mínimos; o PRO
MORAR, na faixa de três salários mínimos, aí incluídos 
os favelados e ocupantes de terrenos cedidos pela União, 
Estados e Municípios, tanto nas capitais como no inte
rior, prioritariamente aquinhoados aqueles patrícios 
mais vulneráveis ainda pelas secas que os aLcançaram no 
Nordeste ou pelas cheias- do São _Francisco e do Tocan

.1iffS, tanto um quanto -o ·outro- se -entrerrióhstfam insufi-
f:ientes para colher a legião dos sem teta e seín lar. 

Acusa-se o órgão centraJ_do Sistema de sa_çri_f!_çar o so
cial em homenagem à estabilidade financeiTa, inissonase

- mente criticados os parâmetros da correção monetária 
incidente para sustentar os preços reais das aplicações 
imobiliárias. 

A ação tentacular 'do BNHabarcou e deu continuida
de ao PROSINDI, PROHEMP e PROHASP, -vincula
dos ao elenco dos trabalhadores sindicalizados, dos_ ser
vidores públicos e das empresas sensibilizadas com a 
conStrUção de casas para seus empregados, respCctiva
m~nte, sem embargo dos investimentoS no Programa 
Institutos, atinente a entidades assistenciais, Programa 
_d~ Lotes Urbanizados, de Complementação dC; Habi
tação e Plano da Casa Rural (PLACAR), em fase 
embrionária. 

O raio operaCional igualmente abrangeu o Plano In
quilino~ O Programa Condomínio e o . conhecido RE
-CON- financiamento do material de co~strução para a 
~sa própria. 

De outro ângulo, mais da metade dos Municípios bra
sileiros - 2.496 -já se beneficiaram do PLANASA, 
com apartes de 164,2 bilhões de cruzeiros em 1982, ano 
durante o qual pouco' mais de 12 unidades municipais 
passaram a integrá-lo. 

Ainda no ano de 1982, comPreendidos o se_tor habita
cion_aj_e de. desenvolvimento urbano, as aplic~ções globa
lizaram- 91_0,1 bilhões. 
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Reconheço qu_e enorme diferença quantitativa separa 
as 120 mil unidadçs produzidas até nos primeiros anos 
da década de 60 pela atuação governamental dos mais de 
quatro ni.ilhàes de hoje •. perdurando, contudo, a necessi
dade da -formulação de novas estratégias para responder 
aoS desafios da intensificaçãO do crescimento urbano e 
pressões sociais defluentes. 

· A aplicação da Correção monetária sobre os depósitos 
de pouPimça; 1etras-fmobiliãrias, empréstimos e financia
mentos habitacionais restabeleceu o hábito de poupar e 
dinamizou a indústria da construção civil e de materiais- _ 
de construção. Possibilitou~ dessal-te~ a absorção da 
mão-de-obra não qualificada, mas está gerando insatis~ 
fações dos mutuários, contrafeitos com as coiltfnuas ele
vações das amo_rtíiações. 

A arrecadação e movimentação do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) inegavelmente conferiram 
ao BNH consolidação financ~:ira como instrumento de 
desenvolvimento social, estruturado, enfim, o SiStema 
Financeiro de Habitação nos agentes promotores ejou 
financeiros seguintes: 

a) companhias de habitação (COHABs) e organismos 
assemelhados; 

b) cooperativas habitacionais; 
c) institutos de previdência social, montepios esta

duais ou municipais; 
d) construtoras em geral, cadastradas no Banco; 
e} carteiras hipotecáiias dos clubes, associações e cai-

xas ffiilita"res; · 
f) sociedades de crédito imobiliário; 
g) associações de poupança e emp.réstimo; 
h) caixas económicas e outras instituíções, a critério 

do BNH. 
A teor do exposto, fácil inferir a complexa rede em que 

se desdobra o Sísletna, aqui e acolá apontados conjuntos 
habitacionais problema, a despeito da fiscalização e 
acompanhamento das obras contratadas. O_ mesmo, 

.aliás, ocorre na vasta gama das APEs, como recentemen
•te aconteceu com o Grupo Delfin. 

Projeçàes do Banco Mundial estimam que o Brasil 
chegará ao ano 2000 com 177 milhões de habitantes, 
aconselhando-nos a prudência encontrar soluções autó
nomas para os no~sos problemas, primordialmente por 
causa dos desequilíbrios na distribuição da população e 
na expansão económica, 

Tanto quanto possível, em resumo, esta é a dimensão 
da p-roblemática, a·partir das migrações internas e .do uso 
irracional do solo, sem C$quecennos inclusive a coope
ração internacional ilo campo da habitação e dO deSen
volvimeto. Aí surg~ o Banco Mundial (BIRD) como fi
nanciador, via BNH, de programas habitacionais espe
ciais, como os de lotes urbanizados, programa de sanea~ 
menta básico e de desenvolvimento urbano e assistência 
técnica na formulação de políticas urbanas e habitaciõ-
niis. 

No Banco lnteramericano de Poupança e Emprésti
mo, ademais, o BNH possui participação acionária de 
porte, por seu intermédio favorecida a importação de 
bens ç serviços brasileiros do setor da construção civil. 

A interveniência do corretor de imóveis no mercado 
imobiliáfio, apesar da falta de organização imperante, é 
significativa. 

Publicação do Conselho Federal da categoria, na rea
lidade, sustenta que o problema habitacional brasileko é 
antes de tudo político e depois econômico, associada di
retamente sua evolução ao crescimento desordenado da 
população urbana,. f_çuto _da expansão_industrial. 

De fato, o inconÜdQ' deslocamento dos contingentes 
rurais para os centros ,de maior progresso transformou a 
ftsionOriiia do País jâ na década de 30, acentuado o fenô
meno enlpós o término da segunda grande conflã8raÇão 
mundial. -

A crescente exigência _agrava~se pelos constantes flu
xos e refluxos do ritmo de construções, como sucedeu 
nos anos de 1?76 a 1979 e ~centua-se na presente q~adra. 
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Coexistem dois mercados perfeitameiúe difeiellcia:dOs: õ 
da faixa de baixa renda, onde o BNH aparece quase soli
tário pela falta de atrativos para a iniciativa Privada, e o 
voltado para as classes de renda elevada, distinção que se 
alicerça meSmO nos níveiS de financiamentos. 

Incentivar o mercado lmobiliârio pela institUição de 
urna estrutura de preços compatível com a realidade 
sócioReconômiCa parece ser a grande meta a atinSir, com 
marca da repercussão na seara-dos valores locatícios. 

Convêm recordar, por pertínente, que a desativação 
de obras púbticas vem acarretando palpável dese
quilíbrio no mercado de construções, a ponto de o 
DASP, preferentemente em Brasília, ingressar nas ativi
dades de contruçào e adminiStraÇão. 

Cumpre também sinalar que os aumentos dos mate-
riais de construção superam as ___ Correções oficiais das 
UPCs e ORTNs, com marcados reflexos no mercado, 
apesar das tentativas de padronização dos materiais de 
construção. 

A Lei nl' 6.766/69 não conseguiu estancar a iri3.ci0na
lidade do uso do solo. Inviável na prática, só teve o con
dão de favorecer os loteamentos clandestinos. 

O custo da infra-estrutura, acrescida- do preço do lote 
e do financiamento, converteu em pesadelo o sonho da 
casa própria, pela diferença entre a ri:nda do iriteressado 
e- o custo ideal. 

De resto, as medidas econômicas decretadas pelo Go
verno influem poderosamente no ramo imobiliário, aos 
seus efeitos não estand_o imune o orçamento do BNH, 
pelas discrepâncias dos índices da inflação esperada em 
confronto com os indicadores efetivamente apurados. 

Com as majorações salariais em patamares abaixo da 
inflação, c_onfigura-se urt.i qUadro flagrantemente desfa
vorável para o ramo imobiliáriO C habitacional. Estes de
safios, todavia, impelem-nos a repensar as distorções, 
com o ânimo de restabelecer a relação entre os valores de 
financiamento do BN H e o número de metros quadrados 
financiados~ 

~tudo da Fundação Getúlio Vargas, do Banco Na
cional da Habitação e da Imobiliária HABITAT, do Rio 
Grande do Sul, revelam que "em 1972 um salário míni
mo comprava 4 UPCS e0,5 m4 -deconStrUção. Já no fina] 
de 80, o salário mínimo comprava 10 UPCs e 2,21 m4 

construídos". 

O desvio de recursos do SFH para outros segmentos 
econômicos maximiza as dlfiCuTdã:Oe-5 mercadológícas, 
quase que invariavelmente se constatando o custo -uni
tário básico da construção suplantar o valor da UPC. 
Embora pareça fantasia, a UPC hoje sequer compra lO 
centímetros quadrados de construção ... E, no conjunto, 
importa examinar a tendência da relação salário mínimo 
- UPC - ORTN, para os ajustes devidos. 

Em homenagem aos corretores, permito-me transcre
ver parte da monografia elaborada pelo Conselho Fede
ral a respeito do papel da categoria, inserido em estudo 
concernente ao mercado imobiliáriO: 

"PAPEL DO CORRETOR DE IMÓVEIS" 

A função básica do COrretor de Imóveis é ·serVir 
de intermediário na compra, na venda, na locação e 
administração de- imóveis. --

A cada dia, o Corretor adquire maior importân
cia no mundo dos negócios, entre outras atividadei, 
como impulsor do processo de descontração urba
na, usando seu dinamismo para melhorar a relação 
sociedade/habitação. 

Sua atuação se desenvolve unindo pessoas, -opõr
tunidades e idéias. Como mediador, serve às partes 
que se aproximam para a realização de negóciOs, 
procurando o acordo e auxiliando no preparo de to
dos os detalhesL 
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O papel da corretagem iinobiliária desenvolve-se 
através dé um elenCo de atividades e funções distin
tas, assim reconheddas: 

Atlvldades: 

- atender aos clientes; 
-conhecer o perfil e oportunidades do mercado 
imobiliário; 
-comercializar imóVeis; 
-conhecer empreendimentos imobiliários; 
...._vender e adquirir imóveis; 
-providenciar documentação de imóveis de cliente; 
- administrar bens imóveis. 

- çonhecer as disposições legais; 
- locar imóveis. 

Funções 

-incorporar e construir imóveis; 
_-avaliar o imóvel; 
-encaminhar financiamentos imobiliários; 
-conhecer os instrumentos _de transações; 
-controlar e contabilizar os serviços prestados; 
-consultar entidades públicas oficiais;- -
-propiciar casa própria a quem não tem. 

Além disso, ele age como acelerador das atividades co
merciais, orientador do processo de decisão de cada 
comprador e viabilizador de todo o mercado imobiliário. 

O espaço que ele começa a ocupar na sociedade é justi
ficado pela ação de cem mil profissionais que, no desem· 
penha de suas atividades, estão contribuindo com o Go
verno para o desenvolvimento económico e social do 

-país. Portanto, é uma classe que, a cada dia, miis se ãfir
ma~ no cenário nacional. 

A moralização da profissão e a defesa dos interesses 
da classe representam as mais importantes -metas do 
Conselho Federal de Corretores de Imóveis, dos Sindica
tos de Corretores de Imóveis, e Qas Associações Profis~ 
.sionais de _Corretores de Imóveis existentes em todos os 
Estad_os brasileiros. 

A produção e comercialização de imóveis, organi
zação e mordenização do mercado _imobiliário são pro
postas sérias que teremos de considerar, pela sua impor
tância na formação do produto interno. De igual sorte, 
os efeitos do imposto sobre operações financeiras nos fi. 
nanciamentos para aquisição de moradia e condições de 
abatimento no imposto sobre a renda nesse tipo de ope
ração, prazos e esquemas_de amortizações, acesso às fon
tes de giro através da rede bancária, níveis de progressi
vidade do imposto territorial urbano, reorientação dos 
agerites financeiros no mercado imobiliário, criação do 
Cadastro Imobiliário Nacional e manutenção _das linhas 
de financiamento para imóveis usados em níveis que não 
desestimulem a construção civil. 

Senhores Senadores: 
O projeto não a biscoita atribuições deferidas a _outras 

Comissões. Tampouco colide com as exigências de or
dem constitucional, jurídica e de técnica legislativa. 
- Quando falan1os em migrações íitternas, po-r exemplo, 

não avançamos na seara da Comissão de Agricultura e 
da ComissãO de Relações Exteriores, sufragadoras am
-bas das rubricas emigraÇão e imigração ...:.. art. 98, VI e 
VIl, I, a. Este último aspecto, ademais, desemboca na 
Comissão de Saúde quando enfocada a imigração sob a 
ótica da higiene e_ saúde. 

Acordos iriternacionais sobri saúde obrigam ao pro
nunciamento da CS, sem elidir o exame da Comissão- de 
Relações_ Exteriores, regímentalmente com alçada para a 
emissão de pareceres concernentes também quanto ao 
turismo, podndole e definição legallJma indústria que o 
Senado encartou na lata abrangência das atribuições da 

-Comissão de Economia- art. 106, V. 
Operação de crédito (CE; art 106, II), câmbio e trans

. ferência de valores para fora do País, pedidos de emprés
timos, operações ou acordos externos quando se trata de 

_ matêria fiitaitCeiri e qualquer matéria, mesmo _privativa 
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de outra Comissão, desde_ que, imediata ou í-emotiinen-
- te, -innua na-despesa Oü na receita pública, ou patrimó

nio da Uníào (art. 108, IV, VI e VII) porventura não 
configuram, em tese, espécies do mesmo gêneros? Lã, a 
ComiSsão de Economia; aqui, a Comissão de Finanças. 

A alienação ou concessão de terras públicas com área 
superior a 3.000 (três mil) hectares insere-se nas compe
tências da Comissão de Agricultura- art. 98, IX- e da 
Comissão de Constituição e Justiça- arf. 100, 21, mas 
quem oferec_e o Projeto que autoriza a alienação de ter
ras é a CmTiissão de Legislação Social- art. 109, pará
grafo único. 

Nada a estranhar porque o art. 131 convalida o estudo 
de qualquer matéria em reunião conjunta de dilas ou 
mais Comissões, na consagração da teoria processual da 
competência cumulativa. Assim, mesmo que esta fosse a 
hipótese; ó projeto teria o condão de prosperar, tanto 
mais ·quando não invade rincão alheio e evita disqui
sições adstritcls ao mesmo tema. 

Se o fato r invasão inexiste, é claro que pode tranqUila
mente ser agasalhado Ad argumentandum, a Comissão de 
Assuntos Regionais - art. 99 - cinge-se aos organis
mos regionais de planejamento e execução dos corres
pondentes programas e planos de desenvolvimento -

- SUDENE, SUDAM, programas de desenvolvimento do 
Centro ....:... OeSte e SUDESUL. 

Idêntico raciocínio se aplica à Comissão de Municí
pios, oOde as chamadas operações de crédito e convênio 
em qualquer âmbito (Resolução n~' 132, de 1979, art. 2Q, 
incisos-Iv--ev, impele à audiência da Comissão de As
suntos Imobiliários e Habitacionais no seu leito específi
co. 

Desapropriação figura no rol da Comissão de Consti
tuição e-Justiça (ait. 100, item 8), nem por isso podendo 
a Comissão de Agricultura deixar de ser ouvida quando 
o ato expropriatório vincula-se ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

Quod abundat non nocet, consigna a sabedoria do pro
vérbio. Nela nos fundamentamos para, conscientemente, 
fazer constar da relação dos encargos da CAIH a cons· 
trução e urbanização em áreas metropolitanas, supeda
neados nos precedentes invocados e sem qualquer in~ 
tenção de afastar do comum debate da matéria a digna 
Comissão dos Municípios- Resolução n~' 132, de 1979, 
art. 21', inciso VIII. 

Por fim, impede ressaltar que as duas primeiras alte
rações preconizadas visam a ajustar a numeração do Re
gimento ã criação da falada Comissão dos Municípios, 
na expectativa de que, no mérito, o excelso Colegiada sa
berá captar, como de hábito, os anseios que procuramos 
traduzir na elaboração deste Projeto Orã submetido ao 
prudente alvedrio da Mesa e dos Nobres Pares. 

No aguardo da generosa acolhida que a Cãsa sempre 
empresta às iniciativas embasadas no ideal de servir, 
confio na aprovação, desde logo submisso aos áureos su
plementos dos mais doutos interessados no aperfeiçoa
mento da propositura. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente, Srs. Sena
dores: 

No estado de direito, os governantes, tanto quanto os 
g"9v~rilados, se_ submetem ao impéfío da lei. 
-t ]lá meios de sancionar oS detentores de poder que 

acaso o desviarem para a obtenção de fins ilícitos ou es-
cusos. 
_ E deste IiiOdõ se óbtêm 3.-Tisurã-administratiVit, ainda 

que sejà apenas porque os administradores sentem a 
ameã.ça de todo um aparato legislativo capaz de se impor 
a eles como a qualquer dos mortais. 

Conseqüentemente, não se pode impedir ao-cidadão, 
ao homem dotado de direitos polrticos, a liberdade de 
censurar a tos do poder, bem como a de acusar a opinião . 
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pública a ilegalidade de práticas governamentais, acaso 
descobertas. 

Nos países modernos existem profissionais especiali
zados na tarefa de informar e conscientizar, e meios de 
comunicação de massa podem cumprir grande papel so
cial, pois o simples temor de se ver mencionado nos jor
nais e órgãos de maior credibilidade também ê uma téc
nica salutar de fazer o governante se abster de qualquer 
desvio de poder. 

Evidentemente, nem todas as acusações e denúncias 
serão revestidas de veracidade, mas as alegações falsas, 
tanto quanto as verdadeiras, contiibuem para deteriorar 
perante, o público, a imagem do poder e evidenciar que o 
estado de coisas ideal, representado pela perfeição que 
advém do fiel cumprimento das leis, não está se produ
zindo. 

A complexidade desta situação se revela aos olhos da 
opinião pública brasileira, que tem sido surpreendida, 
diariamente, com um- volume crescente de alegações, de
núncías e-verdadeiros escândalos, que a imprensa falada, 
escrita e televisada se esmera em reproduzir. 
~ bem verdade que a maior abertura política tem con~

tribuído para uma maior liberdade de imprensa e seus 
órgãos têm se valido c;Iessa oportunidade para, de manei
ra metódica e repetida, possibilitarem ao leitor
espectador o fundamental exercício do direito à infor
mação. 

Nos mostram, os meios de comunicação, que o Brasil 
estaria longe de viver as salutares exigências do estado de 
direito, veZ que· inúineroS cfirli.e5 e delitos, supostamente, 
se praticam sem qualquer atitude dos órgãos competen
tes no sentido de investigá-los e, eventualmente, puni
los. 

Seria impossível enumerar, ainda que fosse pelo sim
ples prazer de ser exaustivo, todas as alegações, viciõs e 
desvios que nos têm chegado aos olhos nestes últimos 
quatro anos. 

E, se os políticos de oposição se deleitam com práticas 
abusivas, que lhes possibilitam mostrar as carências e 
fraquezas do poder, os políticos do PDS, ao contrário, 
não desejando parecer cc-responsáveis Pelo estado de 
coisas reclamam esclarecimentos, solicitam investigações 
e acusam o isolamento do poder central, que não lhes dá 
acesso aos documentos que tem ou às coisas que sabe. 

Como político do Partido do Governo, desejo fazer 
desta tribuna algumas considerações sobre esse fenóme
no desconcertante para todos nós, que não pode conti
nuar por muito tempo a nos causar mal-estar. 

De'sejaria limitar o meu pronunciamento a duas consi
derações, versando_uma delas sobre o direito de ser in
formado, tratando a outra do_ dever de dizer a verdade. 

O direito à informação_ é um dos direítos índividuais 
que se está tornando realidade no mundo moderno, onde 
tem funcionado como uma idéia-matriz ou uma palavra
t;have. 

Considera-se que uma das piores formas de subdesen
volvimento é aquela que se faz acompanhar da falta de 
informação e, certamente, os seres dotados de grande vo
cação política- preferem seritir-se subnutndos material
mente a serem catalogados entre os seres humanos su
binformados. 

Um simples exemplo dará idéia destas conquistas ·mo
dernas e diz respeito às grandes companhias. 

b sabido que, no passado, a regra de ouro que regia a 
administração dessas empresas era o sigilo dos diretores.• 
Quase nada se comunicava a_o público e, somente o acio
nista, por ser condómino do empreendimentO, tiitha di-
reito a algum tipo de esclarecimento. Estas informaç(ies 
eram obtidas e, se em alguns casos, vinha em certa quan
tidade, na maioria deles tratava-se de fatos qualitatiVa
mente pouco importantes. 

O progresso consistiu eXatamente em melhorar a qua
lidade da informação que se dava ao acionista, a princí
pio, por iniciativa dele e em momentos pré-fiX:a:dos, de
pois através de órgãos permanentes ou não, que se insta-

!aram para pedir em nome dele, e em grande quantidade, 
a informação de boa qualidade que tinha o direito de ob-
ter. - - · 

Mas o leque das pessoas informadas sobre a vida das 
empresas alargou-se. Não apenas o acionista se favore
ceu. Todos os tipos de credores também se beneficiaram 
-e não só os bancos e os debenturistas, mas também os 
credores quirografários e, grande vitória! Ós próprios 
operários do empreendimento que são os respeitáveis 
credores de um salárío. 

Por fim, a informação foi levada ao grande público, 
vez que qualquer pessoa é um acionista: ou um debentu
rista em potencial das grandes sociedades anônimas e, 
nesta qualidade, merece também ter acesso a Um sem nú
mero de dados e informações. 

Os direitos modernos refletem esta evolução generali
zadora e alargam as possibilidades de acêsso às fontes de 
informação. 

E nossa Lei n'~ 6.404/76, sobre sociedades por ações, 
reflete esta caminhada de abertura, embora em pro
porção menor do que se poderia esperar. 

Ora, se os atas dos dirigentes de uma sociedade anóni
ma devem se pautar pelo princípio- da ;wc1osure com 
mais razão deve ser cristalina e acessível ao público a ati
vidade da administração pública. 

E cabe aos parlamentares um papel importante e não 
U:rfia atitude de inércia ou de confOrmismo. Devemos 
tornar atuante esta nossa prerrogativa de fiscais da ad
ministração pública tanto quanto a nossa tarefa de legis
ladores. 

Devemos solicitar compai'ecirri.entos de autoridades, 
inquirir, discutir, inforrilar~-nos. E informar-nos para iri
formar. Por nós, através dos meios de comunicação de 
massa, a opinião pública deve se manter esclarecida. 

- Entendo mesmo que nossos textos legislativos deviam 
ser mais amplos ao tratar de nossa competência inquisi-

- torial. 
Deveriam eles deixar claro que nossos pedidos de in

formação, feitos às autoridades competentes, deveriam 
ser por elas imediatamente atendidos, cabendo-nos, 
eventualmente, responsabilizá-las pelo não atendimento 
ou pela prestação de informações errôneas. Deveríamos 
possuir um direito real de exigir os esclarecimentos soli
citados. Jamais pactuariamos com a fraude, o segredo e 
a impuni~ade, vez que muitas vezes cabe ao próprio Se
nado Federal a competêncía para pfOcessar e julgar, ou 
somente julgar, determinadas autoridades que acaso co
meterem crimes de responsabilidade. 

De nossa parte também seria justific;ável uma Colabo
ração honesta com a imprensa para que ela cumprisse 
cabalmente o seu tambêm relevante papel de informar. 

Se acobertarmos os fatoS lesivos à Nação e con_trádos 
à lisura administrativa tornar-nOs-emos deles cc-autores. 
e desmereceremos a confiança do povo brasilei,ro. 

Este dever de fazer com que as CQisas se esclareçaml 
evidentemente e com,maior razão, também existe qua·n~ 
do formos nós as autoridades denunciadas por práticas 
ilegais ou de corrupção. 

Nenhum homem público ou político e§tâ isento de 
ataques, justificáveis ou não, e da cerisura de seus conci
dadãos. 

Alegar-se-ão contra nós fatos verídicos, ou niio, mas 
nas duas hipóteSes surge para nós o deyer da respOsta, 
tanto quanto ê obrigação do Governo dar amplo esclare
cimento a todas as denúncias que são feitas aos órgãos 
administrativos ou diretamente aos administradores. 

Porque a quebra da credibilidade deteriora a autorida
de e esta não pode ser alcançada· pelas dúvidas. 

~ dizer que os veículos de comunicação só exercerão 
coni cõ:Osciência a sua atividade se souberem estar atuan
do numa sociedade onde as· autoridades levam a sério as 
imputações que lhe são feitas, exiS:em o seu esclarecimen
to e cobram do informante O dever de dizer a verdade. 
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Em cart~ dirigida a Joaquim de Melo e Póvoa dizia, 
-sabiame_rite, o Marquês de Pombal ao sobrinho, Gover
llador do Maranhão, nest~ passagem: "Tiradas as horas 
de seu precioso e natural descanso, dê V. Ex• audiência, 
iodos os dias, e a todos e em q1;1alquer ocasião que lhe 
queiram· falar. Das primeiras informações nunca-v. Ex• 
se capacite, ainda que estas venham acompanhadas de 
lágrimaS, e a cauSa justificada com o· sangUe do próprio 
queixoso, porque nesta mesma figura podem enganar a 
V. Ex•, e se a natureza deu com previdência dous ouvi
dos, seja um para ouvir o ausente e outro o acusador. At
tenda V. Ex• e escute O affiicto que se queixa, lastimado e 
offendido; console-o mas com tudo não lhe defira sem 
plena informação, e· esta que seja pello ministro, ou pes
soa muito confidente; para que assim defira V. Ex• com 
madureza e retidão, sem que lhe fique Jogar de se arre
pender do que tiver obrado; com este methodo livra-se 
V. Ex' também de muitas queixas vãs e falsas de muitos 
que sem-- verdade as fazem, confiados na promptidão 
com ,que alguns superiores castigam, levados da primeira 
accusação que lhes faz. 

Quando assim sgç~_a_que a V. E:t• enga~em, mandt! 
castigar o informente, e o queixoso, ainda que tenha me
ãiãdo tempo; isso ta.nto para satisfação da justiça e de 
seu respeito, como para exemplo dos que quiserem inten
tar o mesmo ... " (Documentação e atualidade politica, 
número 3, abriljjunho 1977, Universidade de Brasflia). 

Senhores Senadores, 
Considero esta citaçãO sábia e pitoresca, além de útil 

pa~~ rei_em?rar-n~s que as acusações e imputação vãs e 
infundadaS são de todos os tempos e de to:dos os -qua.: 
drantes. 

COntUdo, compete à autoridade em todos os tipos de 
alegação uma atitude positiva e que leve à punição: ou 
-do alvo da acusação, que comprovadamente agiu contra 
o direito, ou do autor da informação que também o in
fringiu lançando uma suspeita sobre um homem que não 
cometeu delito algum. 
~ _de todos sabido que os homens públicos são mais 

que outros visados por artimanhas injuriosas p-ara 
causar-lhes o descrédito popular. As intrigas de oposito
res sempre existiram e certamente continuarão a existir. 

Mas o político que toma uma atitude positiva para 
desmenti-la fica bem com a sua consciência, mostra aos 
amigos, que merece a sua confiança, expõe fatos, de ma
neira isenta, para aqueles que os quiserem comprovar, 
mesmo que saiba que seus adversários não o levarão em 
consideiação. · 

No caso do Brasil de hOje muito se tein dito, muito pe
chas e insinuações são lançadas e há uma superinfor
mação de atividades escandalosas. 

O Governo não pode ficar ímpassível a tudo isso. 
- E típico o caso das financeiras que lesaram o público, 

cujos responsáveis até hoje não tiveram contra eles a 
sanção legal, que não faltaria em nosso ordenamento 
jUrídico, se acaso tivesse sido acionado. 

Prefere-se a atitude de inércia, esperando que a -opi
nião pública esqueça os fatos. 

E a inérCia na cOmprovação dâ também impunidade 
ao que acaso acusa sem fundamento e que continuará 
acobertado pela indiferença das autoridades, que se jul
gam acima de qualquer suspeita. 

E no entanto, Senhores, a não punição destes profis
sionais da mentira e do escândalo é tão grave quanto a 
propalada impunidade das autoridades realmente res
ponsáveis por desvios. 

Porque seria inconcebível que qualquer cidadão tives
se i coragem, por simples vontade e sensacionalismo, de 
dizer coisas inverídicas através, inclusive, dos órgãos de 
comunicação. Sobretudo a coragem de dizer coisas que 
afetam a imagem, a reputação e a credibilidade de seus 
governantes. 

Daí por que agir é necessário e, urgente, a solicitação 
das informaÇões e de todos os esclarecimentos pertinen
tes em relação a uma deZena de casos rumorosos. 

Mas, punir também é indispensável! 
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Caso contrário, a leviandade persistirá em grande es
cala c cm dupla modalidade: a do homem público cor
rupto na gestão dos negócios do Estado ou a do profis
sional da injúria. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Procurei falar em tese sobre uma questão que conside

ro da maior importância. -os fatos que a cada dia surgem 
na imprensa têm que ser apurados. Aos acusadores cabe 
o_ônus da prova, mas a eles devem ser dadas condições 
para- tentar provar o que afirmam. Apurados os fatos, 
punam-se os culpados: os acusados ou o acusador levia
no. Inadmissível é a inconseqUência de graves denúncias-
através das quais se vem tentando solapar a autoridade 
dos nossos governantes. 

A moral pública tem que se identificar com a própria 
moral da Nação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

nharia Agrícola, sob a supervisão dos respectivos profes
sores. 

Bem por isso, toda a população de Cascavel e da mi
crorregião de que Cascavel é_a cidade-paio, está empe
nhada em conseguir que o Núcleo do Centro Nacional 
de Engenharia Agrícola, do Ministério da Agricultura 
seja localizado e implantado em CascaveL 

Trata-se de uma reivindicação legítima e juSta por to
dos os títulos. _ 

A micro-região de Cascavel rePresenta li ,5% d-O-terri
tório paranaense e é responsável por um terço da pro

--dução de grãOs do Estado. 
Cascavel é a quinta cidade do Paraná, logo depois da 

Capital, Londrina, Ponta Grossa e Maringá, e é o pala 
dinã.ffiizaàor -do extremo-oeste paranaense, abrangendo 
uina popu\aç8o de um milhão e 100 míl habitantes distri
buídos por 29 m.J.mi_ç_ípios. 

É uma região de grande vitalidade, para onde, nos úl
timos 'anos, se dirige a vocação agrícola do Paraná, desde 
o início da arrancada, na década de 30, no Norte Pionei-

0 SR. EN.I!AS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o ro, _ç_om o café, avançando pelos chamados Norte Novo 
seguinte discurso. Sr. Presidente, Srs. Scin3.d0res: e Novíssimo, adentrando pelas regiões do Ivaí e do Pi-

O Ministério da Agricultura, em boa hora, destinou quiri, no Oeste, pelo Sudoeste e Extremo-Oeste. 
ao Estado do Paraná um Núcleo do Centro Nacional de ProYa da vitalida~e do município e da região, é a loca-
Engenharia Agrícola - CENEA. lização, em- Cascavel, das agências regionais, com siste-

À Secretaria da AgrícUhUra do Pã.raná, de que é titular ma de processamento de dados ali centralizados, do San-
nosso companheiro Claus Magno Germer, caberá a in- co do Brasil, do Banco Bamerindus, do Banco do Estado 
cumbência de proceder a levantamentos referentes a ati- do Paraná_e do Banco Brasileiro de Descontos, alêm da 
vidades de Engenharia Agrícola no Estado, a fim de agência regional da Caixa Econômica Federal, isso além 
orientar o Ministério quanto à localização e implantação de agências de outros 16 estabelecimentos de crédito. 
daquele_ Núcleo do CENEA. Ainda em Cascavel estão as agências ou superinten-

Sucede, porém, que a Fundação Faculdade de Edu- dências z:egionais do INCRA, lAPAS, INAMPS; IBGE, 
cação, Ciências e Letras de Cascavel- FECIVEL- já DETRAN, ECT, TELEPAR, COPEL, EMBRATEL; 
mantém, desde 1979, o úilii:o CUr·s·o Superior de Enge- SANEPAR; DER e as sedes regionais das Secretarias de 
nharia Agrtcola do Paraná, com 234 alunos matricula~ Estado do Governo paranaense. Ali também se localiza 
dos atua!mente, devendo formar~se a ptimeir<i turma no __ 0 Seta r Regional de Pesquisas da Organização das Coo-
final de-84:- --------- perativas do Estado do Paraná- OCEPAR- e têm 

A FE_CIVEL conta com uma área Urbana de 121.487 sede _em Cascavel a Cooperativa çenti'al Regional 
m 2 e uma área rural de 193.600 m-2, situada às mãrgenS _Jguaçu- COTRIGUAÇU- e a Cooperativa Agrope· 
da rodovia Cascavel-ToledO, a 15 quilômetros da cidáde, cu ária de C_ascavel- COOPAVEL, além da Coordena-
destinada espedficàiiú~f:ite às p-r"âtícà·s agrícolas do Cürso daria de AsSociações Comerciais e Industriais do Oeste 
de Engenharia Agrícola. do paraná- CACIOPAR- e a Associação Educado~ 

Estíi, assüri,-a FECIVEL, que é uma Fundação Muni- na! do Oeste do Paraná- ASSOESTE. - -
cipal de ensiriO superior, em plenas condições de propor- Em Cascavel estão o QG do Comando da 15•. Brigada 
cionar ensino, notadamente no setOi do Cfuso de Eri8:e- - de -Infantaria Motorizada e o 33~> Batalhão de Infantaria 
nharia Agrícola, da mais alta qualidade. -~Motorizada do Exército, bem como o 6~> Batalhão da 

Através do conteúdo programático de suas 60 discipli~ Polícia Militar. 
nas e das atividades de pesquisa e extensão ofertadas a 
seus alunos, o Curso de Engenharia Agrlcola está capaci
tado a proporcionar formação profisSfon-a"J para atuar ria 
área de Engenharia de Águã. e Solos; Coristruções para 
Fins Rurais e Ambiência. Energizaçào Para Fins Agríco
las; Pré-processamento, AriiiazenarneTiio-Cii-ãnSierên~ 
cia de Produtos Agrícolas; e MecâlliCa -A.gr1c01a. --- -

No setor de pesquisa e extensão na área de Engenharia. 
Agrícola, diversas atTVíáãóes- SC desenvofveffi, 
destacando-se: "Desenvolvimento de um modelo de bio
digestor,_tipo "mistura Com-Pfeta'', visando nlaiOr-reildi-:. 
mento", "Desenvolvimento-de üm- compressõr de alta 
pressão, a partir de um motor de combustão interna, ob
jetivando viabilizar técnica e economicamente o armaze
namento e transporte de biogás", "Desenvolvimento de 
um projeto de eletrific<ição rural utUizando métodos e 
materiais não convencionais com baixos investimentos", 
.. Estudos_de aproveitamento de energia eólica", .. Desen
volvimento de uma plantadora automãtica de batatas", 
.. Desenvolvimento de uma plantadora manual de grãos, 
usando disco horizontal de distribuição", "Estudos 
sobre a implantação de sistemas de avaliação de perdas 
por erosão hídrica", "Estudos de métodos mecano· 
vegetativos de controle da erosão", "Determinação de 
parâmetros para projetas de conservação de solos", "A
valiação de perdas em unidades de beneficiamentO e ar.: 
mazenamento de grãos", "Estudos para aproveitamento 
de resíduos agro-industrhiiS", -deritre i:iufros projetas em 
andamento, todos a cargo dos alunos do Curso de Enge-

A Microrregião do Extremo Oeste Paranaense, com 
aproximadamente 23 mil Km2, dos quais 73% ocupados 
por atividades agrícolas e pecuárias, constitui-se num_ce
leiro de riquezas e é o grande produtor de soja e trigo do 
Estado, além de possuir os maiores abatedouros de sul
nos e de aves do Brasil e da América do SuL Conta ela 
com 36.774 máquinas agrícolas e uma capacidade arma
zenadora _de 3. I 19.179 toneladas, representando, respec
tivamente, 23,47% e 19,85% dos totais do Estado, e, pro~ 
duz 35,20% da soja, 25% do milho e 36,80% do trigo pa
ranaense. O abate de aves corresponde a 45,50% do total 
~o- ·par~iiiá;--e --a: prodliçãO-- de-- surnos- e -de- -"bOV!iwS 
trad~zem-se em 17,60% e lO% respectivamente, dos to
tais estaduais. 

Nestas condições, Sr: Presidente, Srs. Senadores, reve
la notar que Cascavel, como sede da Micro-Região do 
Extremo Oeste Paranaense, corno se observa das infor~ 
mações que sucintamente alinhamos, é a cidade que reú~ 
ne todas as pré-condiçõeS ideais para ali ser implantado 
o Núcleo do CENEA, que, certamente, virá contribuir 
para consolidação daquela área do Estado do Paraná, 
além de favorecer o incremento da produção agro~ 

pastoril e industrial do Estado, como· decorrência da 
atuação desse órgão. 

Daí por que, de nossa parte, merece todo apoio essa 
pretensão da gente pioneira e denodada de Cascavel e re~ 
gião, como, de resto, o apoio de todo o Paraná, 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito Bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O Sr. Senador 
Lázaro Barbosa enviou à Mesa projeto, cuja tramitação, 
de acordo com o disposto no art. 259, III, a) 3- do Re
gimento Interno, deve ter infcio na h_ora do Expediente, 
A preposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) Nada mais ha
vendo a tratar-, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação; em-turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<:> 79, de 1981 (n<:> 3.247/80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específicos dos créditos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscais, tendo 

PARECERES, sob n~>s 58.5 a 587, de 1983, das Comis
sões: 

....:..:. de Constituição e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emeOda que apresenta 

de n~' I-CE; e 

-de FinanÇas, contrário, com voto vencido do Sena
dor José Fragelli e voto vencido, em separado, do Sena
dor Pedro Simon. 

Votação,_ em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen~ 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~" 158, de 1982 
- Complementar, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que veda a instituição ou majoração de tributo por 
decreto-lei e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~' 688, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

VOtação, em turno único,- do Projeto de Resolução n'1 
105, de 1983-(apresentadO pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 798, de 1983), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo (RN), a ele
var em __ ( r$ 7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e seten
ta e_oito mil, novecentos e quaenta e três cruzeiros e ses
senta e três centavos) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERE& sob n~"s 799 e 800, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiCidade"; e 

-de Munlcipios, favoráveL 

4 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n<1 
!06, de !983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 801, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Mauã (SP), a contratar 
operação de crédito no valor·de Cr$ 1.746.558.000,00 
(um bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, qui-
nhentos e cinqiienta e oito mil cruzeiros), tendo 

PARECERES sob n~'s 802 e 803, de 1983, das Comis
sões: 

-de Cõnstitulção e- Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~" 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
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a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n~' 634, de 1983, da Comissão: 
-de CoD.!Itituiçio e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José Ignácio. 

Discussão, em turno úníco, do Substitu_tivo_ d_a Câma
ra dos Deputados ao Projeto de_ Lei do Senado n\' 188, de 
1982 (n~> 6.717/82, naquela Casar, de autoria do Senador 
José Lins, que altera a Lei nl' 6.686, de 11 de setembro de 
1979, que dispõe sobre o exercício _da análise clfnico
laboratorial, e determina outras providência, tendo 

PARECERES, sob n~>s 813 e 814, de 1983, das Cernis-
sões:--
.- de Constituição e Justiça, contrário ao Substitutivo, 

com voto vencido dos Senadores Carlos Chiarelli e AI-
fredo Campos, e voto vencido, em separado, do Senador 
Marcondes Gadelha; e 

-de Saúde, favorável, com Voto vencido do Senador 
Almir Pinto, e voto vencido, em separado, do Senador 
Claudionor Roriz. 

D1ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

hoje o PMDB, levando sua parcela ponderável de es
forço na conquista da anistia, na revogação do Al-5, na 
volta das eleições diretas, na revogação ainda não total
mente alcançada da legislação de arbítrio e de censura, 
no combate permanente e constante em favor dos direi
tos individuais contra a violência, a prepotência, as tor-
turas e tudo o mais de ruim que, lamentavelmente, ao 
longo do tempo, ocorreu neste País. 

Ontem, ante a expectativa da Nação e do exterior, 
pois, praticamente todas as embaixadas designaram re
presentantes seus para na Câmara dos Deputados, 
acompanharem seu pronunciamento, Ulysses Guima
rães falou para o Brasil. Como bem disse, falou para o 
Brasil como Nação falando aos estudantes, aos trabalha
dofes, aos agricultores, aos empresârios~ às igrejas, aos 
partidos políticos da Oposição e da situação apresentan
do as soluções de nosso Partido para a hora tão dificii, 
tão dramática que vive a Nação brasileira. 

Criticou o Presidente do_ m~u Partido o regime f~ha~ 
dei ein--ciUe -nós ViVim6S -com suaiiconseqüências na de
sestabilização e desintegração da iniciativa empresarial e 
na desnacionalização de nossa economia; analisoü os es
cândalos, como· os da Delfim, Capemi, da Coroa, dos 
empréstimos à Polônia. Disse muito bem O Pr"esidente do 
meu Partido que o PMDB não se apresentava como 
dono da verda~e _com dogmas absolutamente imutâveis, 
mas, disse ele que,- com humildade, apresentava" a po
siâõ do PMDB para o debate, para a discussão, para 
que todos os brasileiros, juntos dessem a fórmula certa 
para sairmos do atoleiro em que nos encontramos. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~> 88, de 1983 _(n~> 190/83, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que conce
de pensão especial a Abigail Lopes, companheira do ex
sertanista Francisco Ful;"tado Soares de Meireles, tendo AfirpJ.ou selJ. ~residente que o PMDB não é um parti

do que tenha fórmulas milagrosas para salvar a Nação, 
~- ~--mas que tem fõrmulas concretas e objetivas que apresen

ta a debate, para se provar sua consistência e eficácia. 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• ·825, de 1983, da 
Comissão: 

- de Finanças. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena7 

do n~' 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do 
Júri Popular, que altera dispositivo -do Código Penal 
(Decreto-lei n~> 2.848, de 7 de setembro de 1940) e do Có
digo de Processo Penal, tendo 

PARECER, sob n~' 741, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

substitutivo que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PIJ
DRO SIMON NA SESSÀO DE 25-8-83 E QUE, 
ENTREGUE ,l REVISÀO DO ORA[JOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Como Licler, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs.._ 
Senadores: 

Em nome da Bancada do PMDB no_ Senado, por de
terminação da Liderança, cumpro o dever de transcre
ver, nos Anais da Casa, o pronunciamento feito à 
Nação, ontem, da tribuna da Câmara dos Deputados, 
pelo Presidente nacional do nosso partido, Deputado 
Ulysses Guimarães. 

Ao longo destes anos de arbítrio, não foi uma n-em fo: 
ram duas as vezes que o nosso Partido falou à Nação, de 
um modo muito especial através do seu Presidente, De
putado Ulysses Guimarães_._ Nas hora!' crjticas, nas horas 
difíceiS~ nas horas amargas, o PMDB, cumpriu o seu pa
pel de falar ao povo brasileiro, conclamando-o ao es
forço necessário para sairmos das injustiças, do arbítrio~ 
do retrocesso em que, ao longo do tempo, de 64 para cá, 
vive esta Nação. 

Foi assim que, na luta empreendida pela sociedade 
brasileira, com humildade, se integrou ontem MDB e 

Diz o Presidente do meu partido que confia e espera 
que esse debate seja travado no Parlamento Nacinal, 
campo neutro, pois, não tem S. Ex• dúvida nenhuma de 
que, se quisermos discutir os problemas da Nação, aqui 
no Congresso Nacional, os parlamentares de todos os 
partidos, feito o chamamento à representatividade da so
ciedade brasileira, poderão, em conjunto, debater, dialo
gar e buscar"-o cU:minho através do qual chegaremos a um 
entendimento comum. 

Como Prisídei:rte- J\TaciOllal do meu Partido, procla
mou Ulysses Guimarães que convocará o Diretório Na
cional do PMDB, para fec~ar questão contra o Decreto
lei n~' 2.045. Não podia ser outra decisão do nosso parti
do, já tomada, a nível de Senado, por sua bancada nesta 
Casa e, a nível de Câmara dos Deputados, pela represen
tação do meu partido naquela Casa. 

O impoffànte que, no mesmo dia em que Ulysses Gui-
marães falava na tribuna para dizer da necessidade de se 
rechaçar o Decreto-lei n9 2.045, praticamente no mesmo 
momento, praticamente na mesma hora, no Palácio do 
Planalto, empresários brasileiros afirmavam e a impren
sa Pública em manchete: "O momento não ê de achatar 
salários, _afirmam empresáriOs- a Aureliano". Reparem: 
jâ não falo nos trabalhadore.s que se rebelam~ Protestam, 
gritam, porque já não podem aceitar esta violência e esse 
arbítrio do achatamento dos seus salários. Falo nos pró
prios· empresários que- enfc!ridem e compreendem que o 
achatamento salarial não é uma medida, em si, que at~n
ge apenas os trabalhadoresJ_mas traz consigo a recessão 
econômica e, se prejudica os trabalhadores que vão ter 
20% a menos no reajustamento de seus salários, com um 
INPC já expurgado dos aumentos causados pela in
flação, em decorrência da incidência de chuvas, enchen
tes e secas; já esvaziado com o aumento de 45% do óleo e 
da gasolina; já esvaziado com a maior retirada do subsí~ 

- dia ao trigo e, conseqüentemente, com o a_umento do 
pão em 100%. Com isso, atingindo diretamerite aqueles 
que vivem de salário vai-lhes retirar o poder de_consumo, 
o poder de compra e, conseqüentemente, comprandO 
menos haverão de produzir menos, e as fábri~as_ setão 
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atingidas, os empresários serão atingidos. Importante 
essa decis'ão dos empresários de irem ao Presidente da 
RePública e apresentarem, como uma de suas posições, 
no diálogo que tiveram, a de que são contra o _2.045. Por
que demonstram realmente que a essa altura o 2.045 é 
um decret~lei que tem um objetivo: atender os interesses 
do Fundo Monetário Internacional que, diga-se de pas
sagem, a essa altura, deixa de ser o órgão criado para 
controlar as dificuldades financeiras a nfve\ internacio
nal, para, no Brasil ser o representante, o procurador dos 
banqueiros internacionais que estão preocupados em re
ceber, cada vez mais, os seus juros! E não preocupados 
em colaborar parei que -o Brasil saia das suas dificuldades 
e, com dignidade, possa se reerguer. Por isso, ê lógica e 
respeitável a posição do Presidente_ do meu partido, no 
momento em que comunica que convocarâ o Diretório 
Nacional do PMDB para fechar questão contra o 2.045. 

Importante!_ Muito inij:lortante ao Diretôrio Nacional. 
MUltO Importante a afirmatiVa reita pelo Presidente 
Ulysses Guimarães quando, dizia também com humilda
de, ele que, na campanha de 1982, percorreu o Brasil de 
Norte a Sul, Leste a Oeste, como Presidente Nacional do 
partidO, e -mesilú) assim, foi eleito com 250,000 votOs, 
quando dizia, ontem, que falava em nome da Maioria, 
dei maior partido de Oposição e do maior partido brasi
leiro, porque falava em nome de 19 milhões 59 mil e 19 
eleitores, partido majorítárío que fez um milhão de votos 
a mais do que o PDS, e, se unirmos aos votos do PMDB 
os votos da Oposição, verificaremos que são 25 milhões 
de brasileiros - contra 19 - que votaram a favor da 
Oposição e que, conseqüentemente, são contra o Gover
no que aí éstá, contra o modelo ecohômico e o modelo 
social que tantos males vêm causando ao Brasil. 

Importante a refe(ênica .feita por Ulysses Guimarães 
ao extraordinário.Senador Teotônio Vilela, lembrando o 
seu "Projeto Emergênciã"; lembrando a sua caminhada 
pelo Brasil inteiro, recebendo aplausos e o respeito de 
toda a Nação e dizendo que exatamente em cima do 
"Projeto Emergência" foi que ele buscou os fundamen
tais para os eStudos que fez com os técnicos e .os políticos 
do PMDB, da Oposição e da sociedade, para as propos
tas que ele apresentou visando à solução dos problemas 
naciõnais. 

Não há dúvida nenhuma de que a primeira tese do 
PMDB não poderia deixar de ser a convocação de uma 

- A&Sembléia Nacional Constituinte. lj evidente que 
poder-se-ia pensar e perguntar: "Mas quem é o PMDB, 

_ qt!e não tem maioria no Congresso Nacional, não tem o 
Presidente da República, não tem o respaldo das Forças 
Armadas, em pensar na convocação de uma constituin
te? A grande verdade é que a esta altura histórica do nos
so País, estamos absolutamente compenetrados de que 
podemos propor medidas- e as estamos propondo; po
demos propor teses- e as estamos propondo- para al
terar a realidade deste País, que tem um encontro marca
do com a Constttuinte. A mudança, a busca de solução 

-para equacioil-ar 0-econôrriicO e o Social passa pela con
võcação de _urna __ Cons_titliinte. Mais dia mel}os dia, quei
ra Deus e se dependef de nós, pacíficamente, o Brasil te
rá Um encontr_o marcado com_ a_Constituinte. 

Só_através de _uma Constituinte poderemos realmente 
alterar essa legislação que aí está, deste Brasil, deste Es
tado _soberano onde não temos uma Constituição! Te
mos uma Emenda Constitucional n~' l que é chamada 
''Co~~tiJuição de 1969~', outorgada por três_ Ministros 
Milita-res que assun1iram a Presidencia da República, 
violentando a realidade e impedindo que o Vice
Presidente a assumisse. 
A~e8sã. Constituição outorgada, a essa Emenda n~' 1, 

tem que se acrescer o "pacote de abril", tem que se acres
cer o "pacote de novembro", tem que se acrecerem as 
medidas -de segUrança, tem que se acrescer a série de 
arbítrios que vieram depois. 

Uma no_,._.a Constituiçã-o, que venha, realmente, repre
sentar um novo pacto social, não apenas no institucio-
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nal, mas no social e no económico, tem que emergir do 
Congresso Nacional, após um amplo debate, onde não 
haja a Lei Falcão, onde não haja a Lei de Segurança Na
cional, onde o povo possa partiCipar ampla e abertamen
te; onde todos os partidos políticos organizados possam 
ser, e onde todos possam estar presentes para que o Con
gresso Nacional, representando todos os segmentos da 
sociedade, dê um novo ordenamentO político -aO -País. 

O Sr. Jo~ Fragelll - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo o prazer. 

O Sr. Jo~ Frag~lU- Ap~n~s pa~a ressai~ o que V. 
Ex• já disse. O própríO PreSidente di República, quando 
sobretudo o nosso partido fazia reparos à política geral 
do Governo, particularmente a sua politica econômico
financeira, o Presidente da República, como aqueles que 
sempre o secundam nas suas manifestações, pediam às 
Oposições, principalmente-ao PMDB, que apresentasse 
soluções. Diziam: Se não estamos certos, por que a Opo
sição não apresenta solUções ou alterriatlvas? Essas alter
nativas foram apresentãdis ãntes, maS estão sendo reite
radas agora no discurso memorável do Presidente do 
nosso Partido. Esse é o primeiro ponto a ressaltar. Mas 
como que, antecipando a manifestação do Governo de 
não aceitar jamais a colãbõr_aÇão da Oposição, o Senhor 
Presidente da República deu poderes absolutos ao Mi
nistro do Planejamento, o Sr. Delfim Netto, o que é um 
antecipado rechaço àquelas proposições que se sabia 
Ulysses Guimarães iria apr~esentar como al_tei-D.ãtiV-a à so
lução dos prOblemas económicos-financeiros e, sobretu
do, da dívida externa do País. O segundo ponto -
permita-me V. Ex.' dizer, tão rapidamente- V. Ex• des: 
tacou muito bem que, no pronunciamento do Presidente 
do nosso Partido, Ulysses Guimarães mostrou que o 
nosso Partido está, neste instante grave da nacionalida
de, inteiramente afinado com a sociedade brasileira, des
de os empresários até os trabalhadores com seus sindica
tos, a todas as manifestações da sociedade brasileira, 
sobretudo das suas associações intelectuais como a Or
dem dos Advogados do Brasil. O que quer dizer, cada 
vez mais, o PMDB se aproxima da sociedade brasileira e 
da sociedade civil e cada vez mais dela se afasta o seu 
Governo. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado pelo apar
te. Não há dúvida nenhuina....::. diz muito bem v: Ex• -e 
essa é mais wna vez em ·que o PMDB fala à Nação. fã 
está o .. Esperança e Mudança"; lá está o "Projeto Emer
gência" e lá eStá uma série de docUmentos ã.prC:Sentados 
pelo nosso Partido à consideração da Nação. Diz muito 
bem. V. Ex' de que hâ uma identificação absoluta, hoje, 
entre o pensamento do PMDB e o pensamento das opo
sições, a Csritagadora niaiOria do povo "brasiléiro, nUma 
hora tão grave, tão crít1Ca· para o empresâiio e o-·ope~-
rário, para·--o agrícuttor e·o emPresário agrícola, para o 
estudande e o professor, para todos os selares da socie
dade. Gostaria que me respondCsSem-hoje ainda:· O quC6-
o Governo se não representa ·ulna-compOsiÇão· de · 
alianças? O Governo brasileii'o representa uma comp_C?
sição de alianças de quem'? Os-·agriCÚltores. faZem dessa 
aliança? Os empresáriOs ru-rais fazem parte dessa 
aliança? Os empresários urbanos fazem parte desSã 
aliança? Os- estudantes faZem parte dessa alianç~? OS in
tei.::ctuais fazem parie dessa:- aliança? As igrejas fazem 
parte dessa aliança? Quem faz parte di::ssa aliança, a não 
ser algumas multinacionais e alguns interessados daqui, 
unidos aos de lá de fora? 

Por fim, V. Ex• salienta um fato que me parece da 
maior importância, não apenas por ter o Presidente da 
República enviado o Sr. Delfim, como Ministro PlenípoS 
tenciârio, à Europa, às véSperas âo discurso do Sr. Ulys- -· 
ses Guimarães. ~ mais sério aínda, porque tOdos_ nós vi~ 
mos que, ao aparecer o escândalo dos empréstimos à Po.:· 
lônia, no Senado e na Câmara dos- Deputados, os Ifderes 
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do PDS, aqui e lá, leram uma nota do Governo, esclare
cendo sua posição sobre a matêria. No dia seguinte, o 
Presidente Aureliano Chaves afirmava, pelo seu Porta
voz, que aquele não era o pensamento do Governo, que 
ele não tinha tido conhecimento daquela nota, nem ele e 
nem o Chefe da Casa Civil, determinando ao Chefe da 
Casa Civil que __ buscasse um_ esclarecimento de como_a 
nota viera a público, em nome do Governo, sem passar 
por ele, e que fizesse Q- apuramento de tudo que tinha 
acontecido com relação à denúncia e trouxesse os escla
recimentos. O que aconteceu? No mesmo dia em que 
essa notícia aparecia na imprensa, o Si-. Delfu'n N'etto, 
jantava, durante duas horas, com o Presidente Figueire
do, ainda e.m.li.cença, e, deste jitntar, no dia segu-inte, em
barcou para a Europa e da Europa só voltara quando 
Aureliano não fora "'ais o Presidente da República. 

Ís_to sim, me parece ainda mais gra_ve. Rea_Imente _e:Ie 
fez urri dehoche-_eril Cinia-daquele qÚe era o Presidente da 
República porque estava no exercício- da Presidência da 
~ep~blica, e foi para a Europa falar em nome d<! Brasil. 
sem ter autorização, sem ter falado, sem ter discutido 
com __ aquele que estava exercendo a Presidência daRe
pública, que é o Si. Aureliano Chaves. 

O Sr. José Fragelli - Isso mostra que há um grupo 
Que se quer cólocar acima do próprio GOverno. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo_ soar a 
cãmpainha.)--Atenção, o orador já está com ó seu tem~ 
po esgotado; assim eu peço que conclua a sua-oração não 
·concedendo mais apartes, If!CSmo porque os outros líde
res terão oportunidade se quisere~ falar. 

- O Sr. Virgnio TávOra - Eminente Presidente, apenas 
um aparte esclarecedor a V, Ex• Número 1: à inflamada 
oração do representante gaúcho poderfamos dizer que a 
via8;em do Serihor Delfim Netto jã estava hã muito pro
gramada. Número 2: hoje mesmo recebemos. as infor~ 
maçõeS necessárias de que até o fim desta tarde serão en
tregUes à Liderança da Câmara, do Senado; à Presidên
·cía das duas CasaS; a_s informações necessãrías, oS infor
meS sobre o assunto percutido durante uma semana pelo 
jorOal O Estado de S. Paulo. O eminente Presidente Aü
reliano Chaves prometeu, e antes de sair do Governo es
tá cumprindo aquilo que realmente disse. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o aparte de V. 
Ex• e vejO que o Senhor Presidente em exercício, Aurelia
no Chaves, realmente agiu com uma atitude respeitável. 
Deu a ordem ao Senhor Delftm, ele não cumpriu e foi 
para a Europa. Deve ter dado a ordem a outra pessoa ... 

O Sr. VirgOio Távora - Essa é uma interpretação de 
---V. Ex• A prova é que hoje à tarde deve estar aqui... 

O SR. PEDRO SIMON --... e fez aquilo que o Se
nhor Delfim não quis fazer. Realmente, porque o Senhor 
Delfim está. na Europa desde a semana passada, e se a 
apuração foi feita aqui, foi feita não pelo Senhor Delfim, 
que tinha recebido a ordem para fazê-lo, mas sim por ou~ 
tra pessoa indicada pelo Senhor Presidente em exercício. 
o Senhor Aureliano Chaves. 

Minhas felicitações ao Senhor Presidente da Repúbli
ca em exercício, _o S_enhor A.ureliano Chaves, que real
mente recebeu a agressão, mas teve uma reação à altura 
do homem que está no exercicio da_ Presidência da Re
pública. 

O Sr. VirgíUo Távora·- ESsa é a in-terpretaçãO de V. 
Ex• 

O SR. PEDRO SIMON - Não poderia ser a de V. 
Ex'. 

O Sr. Vifg{UÕ.Távora- ~ ciaro. ConiPletamente an
tônima à sua. 
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O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, defende o 
PMDB, através da voz de Ulysses Guimarães, a eleição. __ ~ 
direta para a Presidência da República, como forma de 
submeter ao juízo popular as propostas para a adminis
tração do País; eleição c!ireta como forma de alternância 
~o poder; eleição direta como forma de o povo partici
par, não da escolha apenas daquele que vai dirigir o País, 
mas do programa, através do qual este País serã dirigido. 
Porque os candidatos e os partidos que forem ao povo 
buscar o voto, com este haverão de se comprometer por 
suas _teses, s_uas. propostas e suas doutrinas, como have~ 
rão de dirigir este País. 

Defende o Presidente do PMDB a tese dos analfabetos 
votarem. Eu estava, ontem ouvindo o pronunciamento 
do Sr. Deputado Ulysses Guimarães, ao lado de alguns 
representantes do PDS, e S. Ex•s responderam de pron
to: "Mas é um absurdo analfabetos votarem". Lembrei~ 
me, então, Sr. Presidente, que, segundo o Projeto da 
Constituição de 1967, enviado põr Castello Branco ao 
Congresso Nacional, os analfabetos votariam. Foi a 
ARENA, aqui no Congresso, que retirou, que alterou, 
que modificou o projeto original, para evitar que os 
analfabetos pudessem- votar, à espera da aprovação da 
emenda do Senador João Calmon para que seja destina
do à Educação o percentual necessário e os brasileiros, 
alfabetizados,. possam votar. Até lã, eles que esperem. 
Não sei se eles, tendo o direito de votar, não teriam mais 
força para ·pressionar no sentido de que analfabetos não 
continuassem. 

O meu Partido, pela v<?_z de Ulysses Guimarães, recusa 
o atual modelo econômico, visando a plena utilização da 
capacidade produtiva do povo bras!leiro, recusando are, 
cessãO. 

Sem que a economia cresça a, pelo menos, 4% ao· 
ano, o desemprego e a incapacidade de absorver o 
tnilhãó e-meiõ de itovos integrantes da força de tra
balho, corroerão a sociedade." 

Defende Ulysses Guimarães, como proposta do 
PMDB, a elevação do salário médio real e uma escala de 
Salários através da qual quem ganha menos tenha uma 
melhoria equitativa maior do que aqueles que ganham 
mais. 

Aquilo que, de certa forma, nós já tivemos por lei 
aprovada por este Congresso e que foi revogada pelos 
decretos leis do Presidente da República. 

Fãla tllysses Guimarães, em nome do PMDB, em: 

.. Aumentar a eficiência e a competitividade do 
setor estatal da economia." 

Analisa o- iinportante setor das estatais que, não há 
dúvida, estão hoje recebendo uma campanha de descré
dito pelos seus equívocos e pelds seus erros, não haven
do, põrém, de se deixar de ressalvar o paPel importante 
que elas representam na sociedade brasileira e o conteú~ 
do. que elas devam ter de proteção. 

Vi,. com emoção, hoje pela manhã, participando da 
Comissão de Econoniía, na Câmara dos Deputados, o 
Presidente da Fe<l~ração das Indústrias do Rio Grande 
do Sul dizei- exatamente isso que está na proposta do 
PMDB. 

Argumenta ele que muito se fala das estatais, havendo 
muito de se corrigír nelas, mas enganam-se aqueles que 
pensam que a solução é privatizã-las. Porque privatizar 
uma estatal, significa entregá-la ao capital estrangeiro, 
pois aqueles que pens~m em privatizar o Banco do Brasil 
podem pensar que isto será entregá-lo, por exemplo. ao 
City Bank pOique não há empresa brasileira em con
dições d_e absorvê-lo; aqueles que pensam em privatizar a 
PETROBRÁS podem pensar na Shell porque não há 
empresa nacional ~om capital para _ÇQ~ _ela competir. 
Por issO, esSa cainpanha tie privatização das estatais, é 
u_ma çampanha, diz o Presidente da Federação das ln~ 
dústrias do Rio Grande do Sul, realmente perigosa, por~ 
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que é contrária-aos nossos interessare pode levar à inter
nacionalização total da economia desse Pais. 

Defende ainda o Deputado Ulysses Guimarães a ação 
do Estado, priorizando um programa social de sanea
mento, educação, habitação popular, transportes e pre
vidência. 

Parece-me realmente o óbvio, como disse um parla .. 
menta r. 

O, SR. PRESIDENTE (faz soar a campainha.) 
A reforma fiscal, o fortalecimento da pequena e m~dia 

empresa ... 
Permita-me adiantar, Sr. Presidente, porquejâ fui ad

vertido por V. Ex.• 
Muito teria a falar sobre a tese do PMDB de reforma 

fist:al; sobre a tese do PMDB, para o fortalecimento da 
pequena e média empresa, particUlarmente na área rural; 
para a restauração do mercado_ interno como principal 
centro dinâmico da ~O:nQmi_a, JJ.JJci_q_nal, privilegiando~se 
a satisfação das necessidades bftsicas do povo. 

"S espantoso, - diz Ulysses ~que se um Pais conti
nental como o Brasil, dim"iritiiu e Cncill'Cceu brutalmente 
a oferta de alimentos ao povo." 

~impressionante como um país; com uma das maiO.:. 
res populações e um dos maiores territórios do mundo, 
tenha a 8• economia do mundo e milhões de brasileiros 
vivem na fome e na miséria, ostentando nós um parque 
industrial voltado para bens supêrfluos, para bens sofis
ticados destinados à exportação e despreocupado com o 
principal, que são os bens essenciais para que o cidadão 
permaneça vivo e tenha a dignidade de viver como uma 
criatura humana. 

Defende Ulysses Guimarães uma 

"reforma do Sistema Monetário Financeiro para 
assegurar seu efetivo controle pelas autoridades do 
País." 

Defende Ulysses Guimarães: 

"a redução gradativa e seletiva dos subsídios em 
função de modifiCação dos preços relativos e da ati~ 
vação da política de câmbio." 

Defende Ulysses Guimarães: 

''a liberdade de ação somente será recupetada se 
o Brasil renunciar à ajuda financeira do FMI..." 

- cujas- cláusulas atingindo- a nossá soberania, São 
contrárias aos nossos interesses, pois, em troca de miga
lhas que estão a nos oferecer, estão a nos impor uma 
politicã contrãria -a-õ -interesse da sociedade brasileira. 

E propõe Ulysses Guim.ãrães o dever de buscarmos, 
através da decretação de uma moratória, a fórmula real 
para sairmos da situação em que nós encontrarilos.-Uma 
moratória onde, diz Ulysses esses credores do Brasil. 
que, arbitrariamente, lã fora, aumentaram- os jurõs de 5 
para 21%, a--essa altura recebam, por parte do Brasil, a 
resposta de uma solução- nossa que busque, através da 
moratória, condições para nos soerguermos para darmos 
um avanço à nossa economia, para sairmos do caos em 
que nos encontramos, através de uma análise profunda e 
real dessa dívida, do seu significado, do seu real conteú
do, daquilo que realmente entrou aqui dentro, c estudar 
prazos, formas de pagamento ~e juros que estejam de 
acordo com os interesses reais da sociedade brasileira e, 
por que não dizer, da sociedade mundial. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia lamenta interferir no discurso de V. Ex•, mas V. Ex• 
passou o dobro do prazo e hã cinco colegas de V. Ex• 
que estão inscritos. 

o-sR. PEDRO SIMON- Já estou encerrando, Sr. 
Presidente. 
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Diz o Presidente do meu Partido que lamenta as obras 
faraónicas que foram feitas, e as cita, é defende a tese da 
mudança desse modelo. 

Diz o Presidente do meu Partido que a proposta que o 
PMDB estâ lançando busca .. convocar a Nação para 
que se faça" uma mudança de rumo no sentido da retomaR 
da do desenvolvimento e da redefinição das prioridades 
que orientam a ação do estado". 

Diz o PMDB que "o projeto de politica alternativa 
que estamos esboçando destina-se a provocar essa mobi
lização da sociedade". 

Isso é inlportante, Sr. Presidente. 
Não estamos aqui para dizer que isso é niatéria pronta 

e acabada, para ser imposta à Nação. Estamos aqui, com 
muita humildade, nos apresentando perante a Nação 
com uma proposta para o debate, paTa a discussã.o, para 
que, através désse debate e dessa discussão, com toda a 
sociedade, possamos realmente encontrar a fórmula que 
interesse à sociedade brasileira. Que não seja o Sr. Dei~ 
fim Netto -plenipotenciário, ·autOrizado pelo Senhor Pre-
sidente da República, que vã negociar no Clube de Paris 
aquilo que nós não sabemos o quê; que não sejam alguqs 
tecnocratas do terceiro escalão do Fundo Monetário InR 
tenlacional, e alguOs repreSentaD.teS dos banqueiros in~ 
ternacionais, fechados nos gabinetes de Brasflia, longe 
do pensamento do Congresso, do próprio Governo e da_ 
sociedade~ que vão defiriir o futofo da sociedade brasilei~ 
ra. 

A tese do PMDB é um chamamento à N~ção. Esta
mos expostos à·crítica? Sim. A discussão? Sim. Às con~ 
testações? Sim. Ao debate? Sim. Estamos propondo con
cretamente essa discussão e esse debate. 

Muito mais nós teríamOs a dizer, Sr. Presidente, o 
problema da terra, da reforma agrária, a:preSCntada neste 
contexto. 

Diz mais Ulysses Guimarães: 

.. Para o PMDB a política é a esperança. ~ares
posta satisfatória às necessidades do povo, a debela
dora das crises e calam_ídades que ameaçam a 
Nação. 

~ a esperança de que o Brasil é um projeto políti· 
co, econômico e social viável, esperança dimensio
nada e motivada por ter a quarta extensão territo
rial do mundo, a sétima população da humanidade, 
a oitava expressão económica do universo." 

E, mais adiante: 

410 poVo atravessará o atual deserto e com a de
mocracia chegará à prosperidade, com bem estar 
p_ara todos QS br~sileiros." 

A palavra do PMDB não foi uma palavra de derrotis
mo, a palavra do PMDB não foi uma palavra apenas de 
crítica, a palavra do PMDB não foi uma palavra de pes~ 
simis'ffi.o, á palavra do PMDB não foi uma :Palavra elei
toreira. A Palavra do PMDB foi Umã palavra de te, uma 
palavra de confiança no destino deste País. Foi um cha
mamento para toda a sociedade, um chamamento no 
sentido de que nos componetremos, de que, nesta hora, 
com uma inflação, de Janeiro a julho, de 105%, d~ que 
nesta hora, com milhões de desempregados, nesta hora 
em que ja se fala que Nordeste nasce uma nova geração 
de nanicos, nesta hora em que o próprio Ministro do 
Trabalho fala na possibilidade de uma convulsão social, 
nesta -hora em que a palavra do PMDB, que poderia ser 
de rebeldia, poderia ser de protesto, poderia ser de acu~ 
sação, poderia ·ser de colocar no banco dos réus os re&

ponsáveis que não quiseram, ão longo do tempo, ouvir a 
-nossa pregaçãO. a nossa-palavra não é, como diz o Presi
dente José Sarney, não não é uma palavra de guerra, é 
~im unla palavra de paz, é uma palavra de amor, é uma 
palavra de compreensão, é uma palavra de construção. 
(Muito bem!) 
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Podem discordar, Sr. Presidente, mas respeitem essa 
posiÇão de um Parlido sofrido, massacrado, injustiçado, 
mas que entende, que por mais que dure essa geração 
que está no poder, eles haverão de passar, o Brasil é 
maior do que eles, é maior do que nós, maior do que o 
PDS, !11-aior do que o PMDB, e a nossa responsabilidade 
é com a nossa Pátria e com a nossa gente. (Muito beml) 
Este for o sentido da -pregação do PMDB através do seu 
Lider, o Deputado Ulysses Guimarães, que merece o 
nosso respeito, que merece a nossa compreensão. E nós, 
com _o mesmo respei_to, com a mesma compreensão, es
peramos a resposta do Presidente do PDS, José Samey, e 
esperamos principalmente a resposta dos onze parlamen
tares que a executiva nacional do PDS designou parares~ 
pender a essa posição do PMDB. 

Era isso que tínhamos a dizer, transcrevendo nos 
Anais da Casa o momento, talvez o mais importanté dos 
últimos anos vividos por este Congresso, que foi a voz de 
Ulysses GUimarães, do PMDB, das oposições brasilei
ras. falando ao Brasil em termos do futuro desta Pátria, 
do futuro desta geração. {Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

A TRAVESSIA 

(Discurso pronunciado na Câmara dos Deputa~ 
dos, em 24 de agosto de 1983. pelo Presidente do Di~ 
retório Nacional do PMDB, Deputado Ulisses Gui~ 
marães.) 

Sr. Presidente, 
Sfs. Deputados e Senadores que honram esta Casa 

com suas presenças. 
O PMPB __ hierarquiza o institucional como o conteúdo 

corrstitucional, político, econômico, dos direitos e garan~ 
tias do homem e de justiça social desta Nação. 

Para o PMDB o institucional e a democracia, instruR 
mentalizada por uma Constituição estruturada pela vonR 
tade polftica da sociedade. Enquanto estiver arruinada a 

-.democracia Deste País, pelo arbítrio e pelo autoritaris~ 
mO, arruinadas estarão, como fatal conseqüência, a vida 
de milhões de homens, mulheres, jovens e crianças no 
Brasil. 

O regime politicamente fechado, desestabiliza e desin
tegra a iííiciativa empresarial; desnacionaliza a economia 
pela ação-dos capitais estrangeiros despoliciados; escar
nece e desonra os princfpios da moral pública e privada 
pelo favorítiSiito do einpreguisnio eleítoreiro e pela cor~ 
rupção das simonetas, delfinetas e agora as polonetas; 
cOm sucessivos esCâtidalos, verdadeiros ass3ltos à bolsa 
do povo, como entre _outros o estouro da DELFJN, da 
CAPEMI, da COROA~BR.ASTEL, que estarrecem a 
Nação, insultam provocadoramente a classe média e mi~ 
lhões de brasileiros sem ter o que comer, morar, vestir, 
educar seus filhos e tratar da saúde, expulsos da terra 
pela brutalidade da força criminosa ou por ordenados 
espoliadores. 

No patamar federal, um governo sem legitimidade de
mocrática não tem representatividade popular e não ten~ 
do representatividade, não tem credibilidade interna e 
externa. Só a eleição direta leva à legitimidade e ao con-
senso real. 

Mas o consenso hã de ser o bom senso da reivindi
cação pela eleição direta, com dimensão plebiscitária, de 
quase 90% da Nação pesquisada, da exigência dos traba· 
lhadores e seus sindicatos, vários deles submetidos a in· 
tervenções iníquas; do clamor dos jovens_ interpretados 
peta voz -independente e mensageira do futuro das Wi3Q

ciações_estudantis; das mulheres que trabalham e que en
frentam na famllia a luta desesperada e desigual contra o 

-CUStõ de vida e o desemprego; da revolta do em presaria· 
do espoliado e expropriado por uma poUtica econômica 
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que contraria os interesses da maioria da Nação_. Em rC-' 
cente Manifesto Empresário foram feitas denúncias can
dentes e propostas progressistas. Eis a fatal contagem re
gressiva para o caos e a catástrofe: a desaprovação, ~m
bora silenciosa da maioria das Forças Armadas, fiéis aos 
mandamentos constitucionais ordenando que são insti
tuições nacionais permanerites, destinadas à defesa da 
Pátria, a garantia dos poderes constituídos, da lei e da 
ordem, cujos orçamentos familiares também são esma
gados pelos efeitos da "staginflação"; quatro milhões de 
desempregados, sem seguro desemprego e sete milhões 
de sub-empregados; 90% do força de trabalho, cerca de 
quarenta milhões de trabalhadores, responsáveis pela 
manutenção de mais de cem milhões de dependentes, ga
nhando menos de cinco salários mínimOS e 67% com me
nos de dois salârios mínimos; quareD.ta e cinco milhões 
de analfabetos; o sucateamento de indústria, comprova~ 
da pela insânia de juros reais mais altos do mundo, e pela 
escalada alarmante de títulos protestados,~ concordatas e 
falências. 

A polftica ou é intérprete áa- iua,- através do veículo 
convencional, civilizado, democrático enfirit, da socieda
de ou ela, pela incompetência, cegueira e prepotência dos 
governantes rlos governantes, explode com desespero e 
sangue na rua, confirmando o sombrio vaticínio hegue
liado de que a violência é a parteira da História. 

O PMDB é humilde, confessa que sendo .. partido'', 
até etimologicamente reconhê:ce a-legit.'imidade de outras 
partes ou Partidos, como intérpretes de parcelas ponde
ráveis da população. O PDMB não se autopromove da 
verdade, está consciente do dogma "errar é humano", 
peculiar ao regime democrâtico, cri8.do pelo homem, 
para que homens investidos de poder para que consenti
damente governem homens. O PMDB não é-idólatra da 
taumaturgia ou da demagogia dos receituãrios milagrei
ras para a salvação pública, peculiares aos lideres mistifi
cadores ou carismâticos. O PMDB é sincero, apto a re
conhecer erros comprovados, não exercita -oposiç~o apo. 
calftica ou sistemãtica, pratica a-homilia ag'C>Stioianá de 
amaldiçg.ar o J)ecado e amar o pecadq.r. Mas também lhe 
reP.u~a; a corte dos âulicos dos sober&tno~, ~ão tem ódio 
nem medo dos poderosos do governo -e do dinheiro, ver
dades .estas testemunhadas em 16 anos de luta. Também 
é fiel à memória e ao exemplo dos patriotas sacrificados 
no combate pela democracia. Para que se avalie a exten
são e a audácia da perseguição, basta recoÍ'dar que três 
lideres da bancada dos Deputados Federais foram cassa-
dos: Martins rodrigues, Mârio Covas e Alencar Furtado. 

Como grave e iminente é o pCrigo que ronda i Pátria~ 
ê a hora da grandeza e da uni1lo de todos os brasileiros e 
instituições, sem radicalisritOs intransigenteS e minori
tários, esquecidos da advertência bíblica de que Sansão 
rompeu as colunas do templo, porém morreu sob os es
combros. Mas ao mesmo tempo não trairá princípios e 
compromissos, que se renegados envergonhariam a saga 
de resistência do PMDB e profanariam nossos mortos 
pelo ideal de liberdade e democracia com justiça social, 
como o único regime que conSaS:ia a soberania popular. 

A História edifica com exemplos de grandeza e desam- -
bição pessoal, que são a estrutura dos estadistas, quando 
a Pãtria está acima das legendas partidárias, dos segmen
tos representativos da sociedade e atê da vida de seus H
lhos. No Brasil, viveram essses momentos supremos, que 
os imortalizaram, o legendário gaúcho David Canabar
ro, quando repeliu a aliança com os argentinos, 
ameaçando de que o primeiro soldado estrangeiro q~e 
transpusesse as fronteiras da Pátria daria seu sangue 
para que assinasse a paz com o Império; Juscelino Ku
bitschek, o criador de Brasflia, semeador do desenvo-lvi· 
menta, que no plenn exercfcio da soberania nacional re
pudiou acordo entreguista com o FMI, quando declarou 
que a prova de sua lealdade à democracia consistia na 
transmissão da faixa presidencial a um seu adversârio 
político e de seu Partido. Por coincidência falo ao Pafs 

no dia 24 de agosto, data que recorda o suicídio de Ge
. túlio Vargas; legando o exemplo de intransigente defesa 

da ~n~mia nacional contra a invasão do capital aliení
gena pirata e pre~atór~o. 

O PMDB está aberto ao diálogo com a sociedade, com 
os estudantes, com a Igreja, com entidades como a Or
dem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação Bra
sileira de Imprensa (ABI), a mocidade e seus órgãõs re
presentativos, como a União Nacional dos Estudantes 
(UNE), com as mulheres e suas organizações, coai os 
sindicatos e empresários, inclusive as respectivas fede
rações e confederações, com as minorias discriminadáS, 
os negros, os índios e demais setores marginalizados. 

O PMDB manterá entendimento com todos Partidos, 
sem exclusões, com os de Oposição, o PDT, o PT e o 
PTB e também com o PDS, intérprete pelo seu -Preside-n
te José Sarney e seus lideres das decisões de sua legenda e 
do governo que apoiam. Esses entendimentos parti
dários devem se processar no Congresso Nacional, es
paço independente que assegUra a inviolabilidade da pa~ 
lavra e conversas sinceras e puras para-cdebração de 
acordos. 

Na paz, os próprios militares cultuam a cidadania de 
seus heróicos pitronos, Caxias e Osório, que caluniados 
não se vingaram com suas espadas, mas defenderam-se 
com a palavra no Senado do Império, de onde Saíram re
dimidos e consagrados. Essa é a tradição dos homens 
públicos deste Pafs, civis e fardados. Hoje, a Nação lê es
tarrecida as acusações mais constrangedoras, envolven
do altos funcionários do Governo, espera esclarecimen
tos, para promover, se comprovados, exemplar punição. 
Enfim é o foro político e social da Nação, que até por 
sua composição colegiada e diversificada esta mais perto 
da sociedade, registrando e explicitando suas reivindi
cações e seu protesto. Porém essa compreensão não im
pedirã que, como Presidente do PMDB, anuncie à 
Nação que convocarei o DiretóriO Nacional pafa, com 
base na lei, propor o fechamento de questão e seu regis-1 
tro no Tribunal Superior Eleitoral, determinando a obri
gatoriedade do comparecimento e a rejeição pelos Sena
dores ~ Deputados Federais peemedebistas do Decreto
Lei n• 2.045, repudiado principalmente pelos trabalha
dores e pela classe média, contra os quais perpetra a per
versa expropfiação de 20% de seus ganhos. Isso sobre
c~regado pelos reajustes insuportãveis de 130% nos em
préstimos do BNH, desp-ojados de teor social. O PMDB 
está convicto de que o PDT, o PT e o PTB assumirão 
idêntica respoil&aOilfdade, para que a -oPOsição unida re
chasse pela maioria que tem na Câmara dos Deputados a 
inaceitável mensãgem. 

Não subo a rampa do poder, preferindo assomar o 
topo desta tribuna, para -falar à Nação e ao Governo, 
pessoalmente legitimado por cerca de 250.ÕOO votos da
dos espontaneamente pelo eleitorado de São Paulo, mi
nha terra, pois praticamente não ftz minh8 cainpanha e 
em nome do PMDB, como o Partido que é o porta-voz 
da maioria do povo brasileiro, pois seus 19.059.0(9-Vofos 
~ajoritãrios -obtidos !las eleições de 15 de Novembro de 
1982 superam, em mais de um milhão, os 17.865.834 su
frágios outorgados ao PDS, totalizandO 25.312.169 su~ 
frágios, o apoío confiad!J pela sociedade à oposiçãO. 
Tem a transpar.Sncia do ó_bvio que tais votos majori
târjos elegeriam o Presidente da República em 1982, 
como- sucederia nas vitórias do PMDB, nos pleitos elei
torais de 1974 e 1978-. 

Do alto da maioria que civicamente me credencia, o 
PMDB oferece as seguintes alternativas instituCionais, 
econômicas e sociais, baseadas no Projeto Emergência 
do Senador Teotônio Vilela, que pelo Brasil saúdo comO 
herói da resistência,-o menestrel da liberdade e o cam-
peão da anistia: · 

1) Convocação de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte, para reunir-se, se não fof possíVel antes, em 15 de 
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Novembro de 1986. A Constituição como Lei Suprema, 
da nacionalidade, é criatura exclusiva da soberania po~ 
pular. 

2) Eleição direta, universal e secreta em 15 de No
vembro de 1984 do sucessor do Presidente João Baptista 
Figueiredo, decorrência de Emenda à Constituição, a ser 
votada a tempo para a campanha e propaganda. 

A eleição direta em todos os níveis, principalmente 
para o executivo federal, é o caminho para devolver à so
ciedade o direito de dirigir o seu destino. Não se trata de 
escolher personalidades, mas de submeter ao juizo popu
lar as propostas distintas para a administração do pre~ 
sente e para a construção do futuro. A essencia da cam
panha é que os cidadãos sabem e querem solução de seus 
problemas e transferem seus votos se acreditam nos Par· 
tidos e candidatos oferecidos a seu sufrâgio. 

Em 15 de Novembro passado o povo brasileiro de
monstrou sobejamente a capacidade de votar com cons
ciência, maturidade, discernimento e patriotismo. 
Eleição livre e direta não significa apenas direíto de esco
lha, mas representa um exercício de reflexão sobre os de
safios e sacrifícios Que, todos, teremos que enfrentar juri
tos, para a salvação do Brasil. A campanha eleitoral, in
siSfo,-e-o· mo-mentO especial e valioso de aprendizado
aprendiza~o nosso, dos Hderes, dos partidos poUticos, 
pois é só através do diálogo direto coni a populaÇão que 
se pode aprender e compreender os problemas, as agru
ras, os sonhos e aspirações nacionais e opefar ·até retifi* 
cação de propostas e prioridades, registradas por pesqui
sas da opinião pública. :b. só através do voto Livre que se 
poderão consubstanciar as verdadeiras prioridades, as 
desejadas pela sociedade. O Voto Direto é isso: cOnSubs
tanciação, num determinado momento, da vontade e das 
necessidades dos cidadãos, indicação precisa e insubsti
tuível de_ suas prioridades. 

Eleição direta para a Presidência da República é o ca* 
minha que se apresenta para a rotatividade do poder, ve
dada pelo regime autoritário, cjue apenas sucede nomes 
na trilha do arbítrio e da gestão imprevidente da coisa 
pCiblica, divorciada da Nação. 

Eleição direta é o caminho mais direto para o Estado 
DemOcrático, para a participação nas decisões, para a 
Assembléia Naciona_i Constituinte que haverá de as$en
tar em novas bases a vida brasileira. 

OS analfabetos devem votar, para que a universalidade 
do sufrágio exista, sendo inadmisslvel confundir igno
rante com o analfabeto, porque este hoje dispõe de um 
estoque de informações, conseqUência da explosão dos 
meios de comunicação, como o rádio e a televisão.. 

O PMDB condena o Colégio Eleitoral para a desig
nação do Presidente da República, pois ele usurpa aso
berania popular, além de distorcer o dogma da represCn
tatividade, equiparando os mais populosbs Estados com 
os de menor poPulação. 

3) Elevação irilediata e progressiva do nível de ativi
dade eco~ômica visando aplena utilização da capacidade 
produtiva instalada no País, recusar!do a recessão~ Sem 
que a econa:mia cresça a, pelo menos, 4% ao ano, o de
semprego e a incapacidade de absorver o milhão e meio 
de novos if!tegrantes da força de trabalho, corroerão a 
sociedade: 

4) Elevação do salârio nlédio real em função do au
mento da produtividade média da economia nacional e 
redução metOdica e substancial das diferenças entre sa
lá~:ios m_ais baixos e mais altos, tendo em conta a necessl* 
dade de estreitar a diferença entre salários urbanos e ru
rais;_ somente uma organização sindical forte, autônoma 
e livre, criará cond-ições de pressão para que ocorra, de 
fato, a redistribuição da renda; 

5) Aumentar a eficiência e a competitividade do se
tor estatal da economia fundamental para o desenvolvi
mento econômico do Pafs - desconectando-o da espe
culação financeira e redirecionando-o, sob controle do 
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CongresSo, para as atividades fundamentais para a pre
servação do interesse nacional e popular; 

6) Restringir o aCeSso do Estado ao mercado de capi
tais aoS casos de investimentos públicos efetivamente fe· 
produtivos e auto-liquidáveis; 

7) Á ação do Estado será intensificada no campo so-
cial e cultural, devendo a participação destes nos dispên
dios da coletividade aumentar substancialmente. Priori
zação de um programa social de saneamento, educação, 
habitação popular, transportes, previdência; 

8) Reforma fiscal, Com o duplo objetivo de modifi
car a distribuição da carga trib1:1târia ein beneficio dos 
grupos de rendas baixas e de aumentar a participação 
dos Estados e Municfpi-OSD.a receita fiScal, a qual deverâ 
elevar-se de forma que sua participação rio PIB, descon
tados subsídios e incentivos, recupere os níveis mais altos 
conhecidos no passado, A eliminação dos Títulos ao 
Portador é condição necessária à efetiva taxação dos ga
nhos patrimoniais produzidos pela especulação financei
ra. Os que se locupletaram com a especulação financeira 
serão compelidos a_ sacrifícios proporcionais a seus ga

nhos. 
9) Fortalecimento da pequena e média empresas, 

particularmente na área rural e efetiva reforma-agrária, 
que garante o acesso à terra aos que nela trabalham; 

lO} Restauração do mer_ca.do interno como principal 
centro dinâmico da economia nacional, privilegiando-se 
a satisfação das necessidades básiCas do povo. É espan
toso que num Pafs continental como o Brasil, diminuiu e 
encareceu brutalmente a oferta de alimentos ao povo. 

11) Reforma do SistCnia Mo~etário-Financeir9 _para,_ 
assegurar seu efetivo controle pelB.s autoridades do Pafs, 
notadamente pelo -congresso Nacional, rigorosa fiscali
zação bancária, eliminação das relações internas-de Dé
bito e Crédito em dólares (desdolariza"ção) e negociação 
política para distribuir os ellc'árgos para eliinin~açãó dos 
riscos de câmbio assumícios por entidades públicas e pri
vadas, evitando-se que os preços relativos dos insumos 
básicos anteriormente assumiddos pelas Empresas Esta
tais; 

13) Redução gradatíva e seletiva dos subsídios em 
função da modificação" dos preços relativos e da ativação 
da política de câmbio. Parã. quê se possa implantar uma 
política no marco dessas diretrizes gerais, impõem-se al
guns requisitos, tais como a recuperaÇãO~da liberdade de 
ação por parte do Governo e a reconstrução dos instru~ 
mentos de ação por parte do Governo -e a recOnStrução 
dos intrumentos básicos de intervenção nos campos mo
netáriO, fiilanceiro e cambial. 

A liberdade de ação somente será reCuperada se o lira
si! renunciar à ajudã financeira .do FMI q_!) que respeita 
às facilidades ampliadas de crédito, que trazem consi&ó 
as chamadas clásulas de alta condicionalidade. ConYém 
não esquecer que os modestos recursos que essa insti
tuição põe à disposição de nosso País destina-se a saldar 
débitos com outras instituições, trocando-se um credor 
por outro, no caso mais exigente. O_ FMI destina-se a su
prir recursos para solucionar problemas de balança de 
pagamentos no curto_ prazo, faltando-lhe experiência 
para o tratamento de desajustamentos estruturais pro
fundos, como são os que se foimaram entre nós no cor
rer do último decênio. Os acordos assinados com essa 
instituição cerceiam a libe;dade de ação de nosso Gove(
no em praticamente todos os campos da política econô
mica; firmados iníclalii:tente com duração de três anos, a 
tendência será para. que Se perpeülem. Coirio o objetivo 
desses acordoS é submeter a economia brasileira a um 
processo de reajustamento extei-iio e interno_ mediante 
recessão, se ll eles nos submetemos, a crise atual deverá 
continuar a aprofundar-se por tempo indefinido. 

A elim-iriã"ÇãO- da tutela do FMI é condição necessária 
para que passamos reorganizar o serviç-o da dívida con
trafda com os bancos privados internacionais de forma a 
compatibilizá-lo com a reativação das atividades econô-
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micas e a retomada do crescimento. Há algum tempo o 
Brasil vem atrasando o pagamento de amortização e ju
ros de grande parte de sua dívida externa, o que signífica 
uma situação de moratória tácita. Desta forma, o País 
sofre todos os ônus de_ uma Sifuação de moratdria, ao 
mesmo tempo que vê reduzida sua liberdade de ação. Os 
esquemas de refinanciamento que estão sendo negocia
dos implicam novos encargos financefros e transferem 
para o ano seguinte um problema que se agrava. A po~ 
sição dificil em -que se encontram muitos bancos nossos 
credores somente terá solução l)e os respectivos banco 
centrais vierem a absorver parte das perdas que advirão. 

O dever do Governo Brasileiro é_defender os interesses 
do País. Em nome deles, deve ser decretada a moratória. 
Devemos susPeiid.er o serviço da dívfda e a amortização 
d~ princ!_pal, pelo prazo de 3 anos, (que pOder-á. Ser am
P,tiado em função de informações preCisas que supõe-se 
serem de conhecimento do_ Governo). Definiremos, eri
tão, _de modo sobe-rano as condições básicas em que se
rão reiniciadas as negociações com os bancos credores. 
A dívida será paga num prazo nunca inferior a 25 anos. 
Não repudiamos a dívida: devemos, não negamos, mas 
pagaremos quando pudermos e quanto puderinos, pre
servando as condições de vida do nosso povo e o interes_.. 
se nacional. Não podemos aceitar como fei-o Governo 
atê agora, contrair dívidas com taxas de juros flutuantes, 
gue subiram de 6 a 21%, sem qualquer aviso préviO- ou 
iiegOclação conosco - unilateralriúmte ......: em condições 
tais que para cada ponto percentual de aumento dos ju
ros a dívida se acresce de cerca de 600 milhões de dóla
res. 
-Cabe ao País, agora, também unilateralmente, dizer 

aos ci-edores quais são as con-dições em que possibilitam 
o pagamento da dívida sem prejuízos irreparáveis para o 
crescirilento eco:hômicO do País. 

Devo acrescentar, ainda, que há objeções fundadas até 
de natureza constitucional - com flagrante desrespeito 
aos arts. 42, inciso IV e 44, inciso I, da Constituição Fe
deral - ni!_o apenas sobre a validade dos acordos feitos 
com os bancos estrangeiros pelo Banco Central e sobre 
a-s clásulas do acordo com o FMI, que ferem a Soberania 
Nacional, mas especificamente quanto à contração de 
dívidas com juros flutuantes .. 

Muitos juristas siiStCnti:ull-a nulidade de contrato COm 
clásula de juros flutuantes. Como ensina o Professor Sér
gio Ferraz, essa é uma "clásula de con9içào potestativa, 
que dá ao credor condições de alterar a tR:Xa de juros uni
lat~~almente. E uma decisão fundada na vontade de uma 
só das partes, descaracteriza a conceituação jurídica do 
c:ontrato". 

A necessidade de normalizar as oPerações comerciiis, 
em face da presente redução das linhas de crédito no ex
terior, exige ação- rápida e eficaz de política comercial, 
particularmente junto a nossos fornecedores de petróleo, 
quase todos empresas estatais de países menos industria
lizados que o nosso. A posição que ocupa o Brasil, como 
grande cliente dessas empre~as, capacita-o por liderar 
negociações visando a ampliar aS relações econômicas e 
financeiras no âmbito do Terceiro Mundo. Um plano de 
emergência deverá ser preparado para fazer face a uma 
possível redução, ainda maior que a presente, no supri
mento de petróleo, tendo em conta o propósito de reto
mada da atividade econômica. 

Só assim_ reconquistaremos nossa liberdade para agir 
soberanamente, reorientando a posição do Brasil no co
mércio Internacional e no sistema produtivo mundial, de 
modo a contribuir para o fortalecimento de Uma ordem 
econômica renovada, na qual os interesses dos Pafses do 
Sul sejam preservados diante das pressões e dos iritere"s
ses dos Países do Norte. 

O segundo prévio à implemeritã.ção de uma nova polí
tica é o saileárilento do sistenia financeiro. As insti
tuições monetárias e financeiras devem Ser reforiluidas 
de maneira a concentrar no Banco Central o efetivo con
trole da criação de liquidez. O Open Market, na sua for-
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ma atUat de caricatura de mercado de dinheiro, será su
priinidO. A emissãO- de Títulos pelo Tesouro Nacional 
deverá limitar-se aos instrumentos apropriados à regu
lação da liquidez do Sistema Econômico-. Deve eliminar
se a cláusula de corr-eção cambial nos títulos da dívida 
pública e esta deverá ser consolidada de f'orma a compa

'tibilizar sua amortização e o pagamento de juroS Com os 
recursos previstos para esse fim no Orçamento Consoli
dado do Setor Público, conforme critérios estabelecidos, 
em lei, pelo Congresso. 

A dívida pública deixou de ser instrumento de finari-
ciamento público e de política monetária, servindo ex
clusivamente como mecanismo de valorização fictícia de 
.ativos, fator de pressão da liquidez e da taxa de juros. O 
total da dívida emitida, que era de 909 bilhões de cruzei-
, ros em 1981, atinge hoje a fantástica soma de 13 trilhões 
de cruzeiros. ' 

A prosseguirem as tendências afuais do endividamen
to interno o Governo, para é'scapar da insolvência, mui
to provavelmente será arrastado a promover a desinde
xaÇão das relações de débito e crédito, elevado à ruina 
um sem r~úmero de agentes econômicos. 

O crescimento da dívida em termos reais não amplia 
as disponibilidades financeiras do Governo, pois decorre 
do pagamento do seu própriO serviço. Não é diferente- o 
panorama observado no setor privado, em que os em
préstimos do sistema financeiro destiilam-se à renovação 
do endividamento prévio das empresas, aflitas pelas 
atuais taxas de juros que se têm mantido em patamares 
que vão de 30% reais até 45 a 50%. 

A retomada do nível geral das atividades produtivas e 
a elevação da oferta de empregos exigem uma reforma fi
nanceira de grande profundidade, que coloque a inter
mediação financeira a serviço dos interesses do desenvol
vimento econômico e sociaL 

A emissão de títulos com garantia do Tesouro deverá 
limitar-se ao financiamento Qe atividades reprodutivas 
essenCiais ao desenvolvimento da economia nadaria!. 

-A liberação de recursos financeiros que decorrerá da 
retirada progressiva do governo do mercado de capitais e 
o aumento da Qferta de poupança privada possibilitado 
pela retomada da atividade econômica são condições ne
cessáriaS para o saneamento financeiro, que deverá 
tradUZli--se effi niaior autonomia do sistema ballcârio 
coffi- reSpeito aos -circuitos financeiros internacionais. 
Recuperada essa autonomia,_ o Banco Central estarâ em 
condições de coiitrolar os custoS-da intermediação finan
ceira e _de ªdministrar as taxas de juros em função da 
política de desenvolvimento. Uma redução substancial 
dos custos financeiros é a primeira condição para absor
ver ã.s foffêS presSões inflaci0nári3s atuais, que podem ·le
var o País a taxas elevadíssimas de mais de 200%, Sem 
essa redução, a retomada da atividade econômica torna
se inviável. 

Cõ"ncOinitantemerite -com a recuperação da liberdade 
de ação e a reconstrução dos instrumentos da política 
econômica será elaborado um plano de urgência, cujO 
objetivo é pôr em marcha o sistema econômico mediante 
plena utilização da capacidade produtiva existente. Pon
tos cruciais desse plano são um rigoroso levantamento 
das necessidades mínimas de importação de cada setor 
produtivo e coma avaliação rigorosa das possibilidades 
de imediata substituição de importações. Conhecidas as 
limitações impostas pela capacidade para importar, e ti
das em conta_ as possibilidades de transformação abertas 
pela indústria de bens de capital do País, serâ levado à 
prática um plano de absorção de mão-de-obra, ponto de 
partida da redinamização de toda a economia. 

Mas não basta pôr a economia novamente em marcha. 
Também é necessârio retificar o .seu curso, pois o cres
ciemnto econômico que conhecemos no periodo_do au
toritarismo pouco se preocupou com os problemas que 
afligem a· massa da população. O bem estar dos brasilei
ros subs_tituirá a matalomania do _super
dimensionamento do ônus da Tranzamazônica, a Ponte 
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Rio-Niterói, Tucuruí, ltaipú e a aventura da política nu
clear. Caberã ao Congresso Nacional, restituídas suas 
prerrogativas e atribuições, definir as prioridades e a que 
se devem subordinar os investimentos e gastos públicos 
em geral. Tembém os incentivos concedidos à iniciativa 
privada· estalão enquadrados nessas prioridades. _ 

Entre os po'ntOs prioritáriOs- cabC: incluir o problema 
dos desequilíbrios regionais, particularmC:ntC:: a situação 
aflitiva em que se encontra grande parte da população 
do Nordeste. Somos um País que desperdiça centenas de 
bilhões de cruzeiros em obras faraónicas e em que outras 
centenas de bilhões desaparecem na voragem de falên
cias fraudulentas. Ao mesmo tempo milhões de brasilei
ros carecem do essencial para sobreviver nas zonas afeta
das por fenômenos climáticos, comO a- seca no N ardeste 
e as enchentes no Sul. .S necessário retomar o prOblema 
do Nordeste pela base, vale dizer, pela reforma de sua es
trutura fundiária e Pelo reforçamento de pequenas e mé
dias empresàs que criam ernprego. Não esqueçamos que 
se os efeitos das secas continuam a agraver-se é porque 
pouco foi feito para adptar aS atividades produtivas da 
região semi-árlda às características eco16giccis desta. 

O estilo de desenvolvimento que prevalece, entre nós 
em grande parte é um reflexo da própria ação do Estado. 
t;: natural, portanto, que a cidadania exija deste uma cla
ra explicitação dos critéfios adotados na utilização -dos
recursos sob a responsabilidade do governo. A denúncia 
dos aluais desmandos nos investimentos p~blicos, dos 
quais decorrem enormes custos para a sociedade, não de
vem servir para negar a importância da ação empresarial 
do Estado na política de desenvolvimento. Uma clara ex
plicitação de prioridades somente e-possível mediante a 
apresentação de um plano plurianual, aprovado _pelo 
Congresso, que compatibilize os dispêndios do setor 
público com as perspectivas dC gastos no setor privado. 
Nos sistemas económicos mistos, como é o nosso, as ati
vidades reguladas pelos mercados somente funcionam 
normalmente se o setor público opera dentro de esque-:
mas recionais, vale diZer se se-enquadra em um planeja
mento que inclua investimentos e as atividades não mer
cantis de responsabilidade do governo. Quem diz plane
jamento diz ordem de prioridades, ou seja, ordenação de 
objetivos, explicitação de valores. Essa tarefa cabe pre
ciapuamente ao Congresso, pols Somiilte este pode pro
duzir o consenso entre as distintas forças sociais que 
constituem a Nação. A oríeiüação e o controle do Con
gresso são particularmente importantes na delimitação 
do campo de ação das empresas estatais. Esq~emas de 
fontes e apHcações dos recursos financeirOs destas devem 
figurar em anexo ao Orçamento Federal no quadro de 
uma consolidação de todos os dispêndios do Setor Públi
co. Como explicar que neste País, que conheceu tão altas 
taxas de crescimento e onde o governo é responsável por 
parcela considerável dos investimentos, os problemas 
que mais afligem a população hajam sido de tal maneira 
negHgenciados? Evidentemente porque nenhuma partici
pação teve essa população na definição prioridades que 
guiam a ação do Estado. Somente o Congresso poderá 
corrigir essa deformação. Portanto, a redemocratização, 
ou seja, a assunção pelos eleitos do povo de suas plenas 
responsabilidades na form uiação da politica económica, 
também é condição necessária par-a resgatar o Pais da 
crise presente. 

Ern s[ntese, existe clara concordância de ampla maio~ 
ria da população do País no sentido de condenar a políti
ca económica seguida pelo Governo. O que pretende
mos, nós do PMDB, é cOnvocar a Nação para que se 
faça uma mudança de rumo no sentido da retomada do 
desenvolvimento e da redefinição das prioridades que 
orientam a ação do Estado. Essa mudança de rumo não 
será possível sem uma mobilização de forças que capaci
te 0 País para o exercício pleno de sua soberania. O pro
jeto de política alternativa que estamos esboçando 
destina-se a provocar essa mobilização da soci~da_de. 
Não basta ter o projeto. Igualmente indispensável-é dis-
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por de ffieios para executá-lo. A mobilização nacional 
dos trabalhadores, da classe média, do empresariado, do 
povo, confirmo gerar-a a força, mas essa mesma mobili
zação somente se tornará poSsível se tivermos diante de 
-nós objetivos claros e capacidade de decisão. 

Urge recuperar a liberdade de·ação em face das pres
sões externas, reconstruir os instrumentos da politica 
económica e redefinir prioridades para satisfazer as ne
Cessidades mais prementes da população. Trata-se de re
tornar o crescimento e ao mesmo tempo redirecioná-lo. 
O Páís dispõe dos meios técnicos,. científicos e empresa
riais para realizar essa tarefa. Nossa missão imediata é 
convocar a cidadania a fim de que o -País se dote da von
tade política sem a qual retomaremos o caminho da 
construção da Pátria próspera e justa a que todos aspira-
mos. 

Srs. Congressistas: 
Para o PMDB a política é a esperança, é a resposta sa

tisfatória às necessidades do povo, a debeledora das cri
ses e calamidades que ameaçam a Nação. 

e a esperança de que o Brasil é um projeto político, 
econômíco e social viável, esperança dimensionada e 
moth:ada por ter a quarta extensão territorial do mundo, 
a sétima população da humanidade, a oitava expressão 
econômica do universo. Só não tem tido ultimamente, 
principalmente após 1964, governantes proporcionais à 
sua geografia e que frustraram a sua vocação de grande~ 
za. Temos a certeza de que a Nação encontrará, nás ligi
timidade, o caminho que a conduzirá ao desenvolvimen
to COmo o- novo nome da paz e da justiça social. Em poli~ 
tica, não basta fazer o possível, e sim o necessário, nota
damente nas horas êalamitosas, como os que agora 
amarguram e inquietam o Brasil. 

A política deve ser a esperança do povo, e ela ilumina 
nossos corações, filha da verdade, mãe da justiça social, 
irmã_da fé inspiradora da coragem, esperança dos deses~ 
perados. 

Ouçamos o gfari_de Guimarães Rosa nos .. Sertões e 
Veredas": "digo: o real não está na saída e nem na che
gada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia". 

O povo atravessará o atual deserto e com a democra
cia chegará à prosperidade, com bem estar para todos os 
brasileiros. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 26-9-83 E QUE, EN
TREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR ~INTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

Desejo, em primeiro lugar, fazer um registro da posse 
_do V ice-Almirante Médico Ernani Aboim, na Academia 
Nacional de Medicina, na última sexta feira, dia 23 do 
mês em curso (setembro de 1983.) 

Foi uma belíssima solenidade, a que estiveram presen
tes autoridades civis e militares, destacando-se entre es
tas o Exm"' Sr. Ministro da Marinha, Almirante Maximi
niano da Fonseca, vários Oficiais Generais das três ar-

~-- mas, que compunham um seleto auditório em que se des
. tacavam, também, eminentes Professores da Ciência Mé

dica no Brasil e, mais, o encapto social da solenidade, já 
- que preSeftte a ela estava o que de mais refinado possui a 

sociedade carioca. 

O V ice-Almirante Ernani Aboim, atual Presidente da 
Academia Brasileira de Medicina Militar, é cearence de 
boa cepa, nascido na tradicional Meca Alencarina, terra 
do grande taumaturgo Padre Cícero Romão Batista, o 
nosso ... Padim C iço" que de certo iluminou os caminhos 
que têm sido palmilhados pelo servo querido, tanto as~ 
sim, vir esse eminentç. "curiboca" conseguindo grandes 
vitórias nas carreiras que abraçou: a médica e a militar, 
chegando agora às curninâncias da imortalidade, imortal 
que é da Academia Nacional de Medicina do Brasil. 
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Teve a saudá-lo outro não menos eminente filho do 
Estado do Ceará, o culto professor e acadêmico Tomaz 
Pompeu, da estirpe de tradicional família do meu Esta
do, onde pontificou o -nome honrado do saudoso Sena-
dor Pompeu, de inesquecível memória. · 

O ato solene teve a presidi-lo o Acadêmico Aloísio Sa
les, Presidente do sodalício, figura de real destaque na 
Medicina brasileira, 

Quero pois, Sr. Presidente, com este singelo registro, 
prestar minha homenagem ao colega (médico) e conter
râneo ilustre, o Vice-Aimirante Dr. Ernani Aboim, para 
ao final solicitar a V. Ex• que considere como lido o bri
lhante discurso do neo-acadêmico, anexando-o assim a 
este despretensioso pronunciamento. 

A seguir, Sr. Presidente, quero abordar, com ligeiras 
palavras, Q. "Dia da Árvore", Este dia é sempre lembra
do, porque passamos a infãncia no interior e lembramos 
dos _grupos escolares da nossa cidade. Eu, pelo menos, 
recordo-me bem que nQ ... Dia da Árvore" as professoras, 
todas, tomavam conta de seus alunos e cada classe tinha 
um representante para plantar uma ârvore em frente da 
escola, ou do lado direito ou esquerdo no pátio do re
creio; mas as professoras, os diretores principalmente ti
nham o cuidado de convidar as autoridades locais para 
cada um plantar uma árvore. Era o prefeito, da cida-de 
recordo-me, bem; era o Presidente da Câmara, o vigário, 
o médico, o coletor estadual, o coletor federal, o telegra
fista, todas aquelas autoridades eram chamadas para 
plantar uma árvore. E aquela solenidade corria, em meio 
a grande alegria da gurizada que cantava o Hino da Ár
vore; e ao mesmo tempo íamos, então, plantar e regar a 
árvore tenra! 

Sexta-feira foi comemorado Q. "'Dia da Árvore". Diz o 
Jornal do Brasil: 

., Autoridade nio planta mudas no Dia da Árvore" 

Em outro _trecho do jornal diz: 

.. "Nenhuma autoridade platou mudas ontem no 
Rio para comemorar o Dia da Árvoie. O ipê-rosa 
plantado rlO Catumbi, em 1982, pelo Prefeito Júlio 
Coutinho, é difícil até de ser identificada. A figue'ira 
da Rua _Faro, que motivou a criação da Associação 
dos Moradores e Amigos do Jardim Botânico, tam
bém nã.o foi lembrada. Ao seu pé só havia uma ca
deira velh!!., uma camisa desbotada e entulhos." 

É um menosprezo muito grande pela árvore amiga. 
Em seguida o jornal fez outros comentários com re

lação à chegada da primavera: 

''A primavera chega amanhã às llhe42min. E o 
inVerno que termina foi o de períodos mais longos 
de baixas temperaturas no Rio. Mas não o mais 
frio. A mínima dos últimos 30 anos, 4,8 graus, acon· 
teceu no dia 19 de julho de 1926, no Campo dos 
Afonsos, registrada por um posto de Instituto Na
cional de Meteorologia, hoje desativado," 

Então, chama atenção para a página 6, e, na página 6, 
vamos encontrar uma coisa que vem afirmar, reafirmar 
aquilo que temos dito sobre o que já se convencionou 
chamar d~. "calamidade do Nordeste". Na página 6 está 
extamente isto: 

"Abandono. 
Ontem, Dia da Árvore, o jornal Gazeta do Sertio, 

de Campina Grande, PB, publicou este editorial, 
que diz: 

"Tormenta-nos constantemnte terrível flagelo, a 
seca ( .•. ) 

Ã hora presente, a água falta em quase todos os 
sertões, a vegetação desaparece e o solo, abrasado, 
parece ter sido presa do fogo maldito ( ... )O gado já 
morre de sede em nossos sertões, Onde iremos pa-
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rar? É possível que de novo nos abandonem o_s po
deres públicos à sorte tão cruel?( ... ) Não é tanto de 
dinheiro e sacos de farinha que precisamos, coma de 
obras s_érias e utêís que-põflham n_ossa população ao 
abrigo das díficuldades de cada dia". 

E vem um ligeiro comentário. 
Ê o mesmo editorial publicado no dia 21 de setembro 

de 1888, E de 1888, isto há um século atrâs, e nada se 
modificoU: O gado continua morrendo de fome e sede, as 
populações aflitas, migrando para todas as partes do 
País e sofrerido cada vez mais- isto Já em 1888. 

Então, continua: 

.. Um ano depois da grande seca de 1887, que ma
tou 500 n:iil pessoas, metadde da população do cea
rá". 

Por aí V. Ex•s vêem Como nada tem sido feito Pelo 
Nordeste. Quando desta minha última estada no Rio de 
Janeiro, sexta-feira à-tarde após a solenidade a que há 
pouco me referi, a posse da Cadeira n<? 35 da Academia 
Nacional de Medicina do nosso conterrâne;a cearense, o 
Vice-Almirante Ernã.ni"Abonim, muita gente me procu
rava: professores catedráticos da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, que me perguntavam por que essa si
tuação do Ceará. Será que não estaria faltando um co~ 
missão de alto nível aqui no Rio de Janeiro, ou mesmo 
em Brasília, para discutir o problema da estiagem no 
Nordeste? Por que não se escolhem figuras importantes, 
cultas, inteligentes, que gostam da ecologia, para trãtar 
de assunto tão importante como este do Nordeste e suge
rir algo que possa ser feito em seu beneficio? Respondi
lhes que já estava com 70 anos a ouvir todo este tempo 
lamentos e protestos para que se pugne por uma soluÇão -
definitiva para o semi-árido. Eu mesmo leio documentos 
e com os outros Senadores oferecemos sugestões! Há 
pouco tempo li trechos de um livro de um Deputado, que 
foi Governador da Paraíba, fatos ocorridos em 1901 e 
que estão acontecendo agora. Hoje estou lendo um do
cumento de setembro d_e 1888, que não dá outra coisa, 
senão, o que ora assistimos, há quase um século passado. 
Se bem que não vamos negar que o Governo tem inanda
do construir pequenos, médios e grandes açudes. Na ter
ra do nosso prezado Senador Martins Filho, há poucos 
dias, foi inã.ugurado o maior açude do Nordeste, o Ri
beiro Gonçalves, com 2 bilhões e 500 milhões de metros 
cúbicos; mas quando eu disse isso, Senador Ma_rtins Fi
lho, que no seu Estado havia sido inaugurado a maior 
açude do Nordeste, talvez da América do Sul, recrimina
ram dizendo que haviam cometido um crime, por que 
não procuraram os contrafortes do rio Açu, por que a 
bacia hidráulica toda ela vai-se assentar numa região 
agricultável, etc. Disse-lhes que, na verdade, pode ser 
prejudicada esta parte em que está situada a bacia hidra
ulica, mas vai dar para irrigar uma área calculada em 20 
a 30 mil hectares. E .isto sendo feito e eu tenho as minhas 
dúvidas, porque há quanto tempo eu vejo no Ceará, por 
exemplo, que desapropriaram 9 mil hectares e irrigaram 
3 mil, em outra região desapropriaram 14 mil hectares e 
irrigaram 4 mil!. .. É, como _sempre afirmo, no Nordeste 
as soluções nunca vêm completas. Todo mundo sabe que 
há a seca, que a seca mata de fome, de sede, mas não se 
completam os projetas de irrigação no N ardeste. Essa 
que é a grande realidade. 

Agora, o Governei és(á gastando muito dinheiro em 
cinco_ anos de seca, com a construção O.e muitos açudes, 
pequenos e médios, poços, cisternas, vamos ver o quere
presenta(ão no futuro. Vamos pedir a Deus que nos dê 
chuvas no próximo ano de 1984, porque se tivernos um 
inverno que encha tudo_ que está feito, acredito que o 
Ceará poderá enfren~ar, com a repetição de outros inver
nos, a grande estiagem já prevista-, de acordo com o Pro~ 
fessor Girard, do Centro Téncio Aeroespa~ial de Sllo Jo-

sé dos Campos, que no ano 2005,já no século XXI. por
t_anto, nós vamos ter uma estiagem tão perversa quanto 
essa que agora nós vivemos. Esta é a grande_ realidade. 
Não devemos ter desilusões com a nossa sorte! O Nor
deste é viável, todos nós sabemos disso, mas da maneira 
como sempre foi tratada a região, se não modificarem o -
tratamento com nacional assistência, fazendo investi
mentos no Nordeste, nós continuaremos sempre nisto 
que estamos agora a ver. E sabido que o governo teve co
nhecimento de tudo que está acontecendo, no ano de 
1978. O Governo teve conhecimento de tudo de acordo 
com as previsões do CTA, de que nós dexeríamos ter 6 
anO_s--ae esüagen'l no ·Nord6ste. Estamos ixtainente no 
quinto. Parece que o próximo aDO de 1984 será um ano 
tão cruel, como o de 1983. Eu já sabia que tudo iss_o po
deria acontecer, porque estive em Sào José dos Campos e 
recebi aulas e me disseram que nesses 6 anos de estiagem 
iriã.m ocorrer 2 anos de piques- 1981 e 1983. De fato, 
1981 foi um ano de pique, porém tivemos sorte de apare
cer uma frente fria e chó-veu forte 21 ou 22 dias rt.P Ceará. 
Os rios correram, os açudes encheram e até o Orós san
grou, como já de certa feita disse_da tribuna desta Çasa. 

-Vamos ver se 1984 será melhor, quando nada, como 
1982: faça água pata que ningUém morra de fome, nem 
de Sede,- como agora estão morrendo. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AL
MIR PINTO EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
VICE-ALMIRANTE MÉDICO ERNANI ABORIM 

AO TOMAR POSSE NA 
~ -- ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

a 23-9-83 
Senhor Presidente, Senhor Ministro da marinha, Se-

nhores , Senhores Acadêmicos, Senhoras e Se-
nhores, 

Ascendo a esta tribuna consciente de sabê-la ocupada 
vezes muitas pelas mais conSpícuas figuras da Medicina e 
Farmácia do Brasil. De Soares de Meireles a Deolindo 
Co_uto, do fundadO i- ao último presidente, e agora, sob o 
comando desta eminente figura de Aloysio Salles, por 
aqui passaram mestres que iluminaram os caminhos que 
foram percorridos por aqueles que praticaram c_om des
taque a ciência hipocrática no Brasil. 

Casa de tradição e de respeito, pioneira do_ espírito -
aCadêmico em nosso país, recebe hoje, graças, mais à ge
nerosidade de Seus pares que a nosso valor, o mais recen
te se seus membros. 

As luzes que brilham, a postura solene do excelso au
ditório, os uniformes luzidios de meus colegas da Mari~ 
nba, Exército e Aeronáutica, as personalidades magis
trais dos senhores.acadêmicos, a mesa que preside a esta 
cerimônia, enchem meus olhos e percebo que a visão 
transmite ao espírito e à memória, a sublime sensação de 

"Um momento inesquecível. 
Aqui chegamos depois de uma longa caminhada. De 

esperanças, de luta e de vontade. Esperança no porvir, 
estimulad~ _por minhas_ origens, e minhas heranças,_ que 
numa -mescla de crença em Deus e no respeito aos ho
mens deram-me a convicção do valor da_fé_quando se é 
imbuído de nobres sentimentos. -- -

_ Caminhada de luta, compreeridida como a forrria de 
valorização do trabalho, a únicã maneira; a nosso ver, de 
perrriitir--ã.õ homem a todos os homens, de todas as ori
gens, de qualquer credo, ou mesmo sem nenhum credo, 
de se imporem aos seus semelhantes desde que atuando 
com dignidade, respeito e justiça. 

Caminhada de vontade, característica mâxima com. 
__ que tenho_ procurado respaldar minhas aspirações, a 

ponto de acreditar convictamente que quando a vontade 
_ cresCe com força maior que o Destino,_ ela é capaz de 

transformá-lo submetendo-o ao desejo, mercê da benção 
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do Senhor e de proporcionar o bem para quem a possue 
e não acarretar o mal aos demais. 

COtrici escreVemos na IntrOdução da Memória apre
sentada quando do Concurso à vaga de cirurgia, não 
cheg<i.mos de rriãos vazias à nossa Academia Nacional de 
Medicina. Nossas mãos encontram-se indisSoluvelmente 
aladas à Instituição a que prioritaria-mente sefviriios, o 
Serviço de Saúde da Marinha do Brasil, a mesma Mari
nha que teve o privilégio de trazer a nossa terra a Medici
na, quer na área clínica com Mestre Johanes na Esqua
dra de Cabral, quer no campo da cirurgia com Ambró
sio Fernandes, cirurgião naval que praticou em- Estácio 
de Sá, vítima de flechada, a primeira cirurgia- qUe os 
anais pátrios registram e que foi realizada perto desde to
cal, no nosso tão querido Rio de janeiro. 

Honra-me assinalar que também pertenceu à Marinha 
o furidador desta ve"rieranda Casa, Dr. Joaquim Cândido 
Soares de Meireles, J9 Diretor de Saúde Naval. 

Senhores Acadêmicos: 
A Cadeira que hoje assumo,-~té recentemente era ocu

pada por Um dos_mais ilustres membros desre sodalrcio. 
Refiro-me ao P-rofessor Cfcero Bastos Monteiro cuja 
existência foi plena de realiza-ções e intenso labor. Quero 
evocar etapas fundamentais de sua incomum e superior 
existência. Nascido _em família de gloriosa tradição no 
Espírito Santo, o seu genitor, Dr. Jerônymo de Souza 
Monteiro, caracteriZou-se como hom~m público da 
maior respeítabilidade naquela província, onde se desta
cou como Governador e um dos mais atuantes Senado
res de sua época. 

Tem como irmão um dos mais eminentes membros 
desta Academia, o ilustre Professor Darcy MontCírO, 
sem dúvida, um exe-mplo de trabalho, produção e criati
vidade na drurgia brasileira~ Cícero Monteiro faz 
lembrar o velho dito "quem herda não furta, quem sai 
aos .seus não degenera". Na verdade o eminente cirur~ 
gião que me antecedeu fez exemplar carreira p~ofissional 
mercê da habilidade técnica que o caracterizava, associa
da à integral dedicação ao paciente e a um continuado 
aPrimoramento científico, tão bem registrado em seu 
eurriculum vitae. 

Em 1928, ingiessou na Faculdade Nacional de Medici
na após as etapas· primeiras de sua educação; feitas- nos 
Colégios de Luiza Faro e Santo Inácio. Como estudante 
universitário plantou as bases da especialidade em Cirur
gia, em Clínicas do maior conceiro em nosso meio: As
sistência Municipal, 2• Cadeira de CUniCa Cirúrgica da 
Faculdade Nacional de Medicina, Hospital Promatre, 
Instituto Pasteur e 13• Enfermaria da Santa Casa de Mi
sericórdia. A diversidade de serviços de aprendizado re
flete a fase em que a nossa veneranda Faculdade da Praia 
Vermelha não dispunha de um hospital escola, como 
hoje ocorre. 

Apôs .a: graduação, fz ampla, proficul_a e meritória a 
sua profissão. Marcou sua presença como destacado ci
rurgião no flospital do Pronto Socorro onde percorreu 
todas as etapas, de Assistente de Clínica a Diretor do no
Socômio. Ainda no Çambito do Estado foi Chefe de 
Clínica do Serviço Cirúrgico Samuel Ferreira, Diretor 
do Departamento de Assistência Hospitalar da Secreta
ria de Saúde e Assistência da Prefeitura do Distrito Fe
deral. Membro de numerosas Entidades Médicas desta
cadar,nente a Socíedade_de Medicina e Cirurgia do Rio 
de jaileiro e a A.mericrun Medical Association. As suas 
atividades didáticas se fizeram como Professor de Cirur
gia-de Urgência da Escola de Pós gradua_ção Médica da 
~çiedade de Mediçina e Cirurgia e Professor Titular da 
Escola de Enfermagem da Distrito Federal. 

Na Santa Casa de Misericórdia, ontem como hoje. 
marco fundamental da ciência médica deste pais, no 
exemplar serviço da 13• Enfermaria, entregou-se plena
mente ao aprimoramento de sua competência profissio
nal. Cresceu em destreza técnica e em discernimento 
clínico. Sob o olhar fra._terno de Darcy Monteiro, ascen
deu à respeitabilidade, ao prestígio profissional e à 
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glória. Tribàilios dintíficos de granae·valor permitirani.
Ihe prêmios consagradores COmo as medalhas de Ouro 
da Academia Nacional de Medicina e da Academia Bra
sileira de Medicina Militar. Praticándo uma cirurgia de 
aspecto geral pontuou opiniões em publicações estran
geiras, mais especificamente no Y Car BoOk dos Estados 
Unidos e no Jornal de_ Ciruigia da--França. 

Com vinte,anos de fonnado_e 43 anos de idade, ingres
sa na Academia Nacional de Mediciriii, atingiildo;-ainda 
no verdor dos anos, aquele patamar de onde descortinou 
o futuro que perseguiu, mantendo sempre acesa a Chanla 
do amor à cirurgia, onde foi encontrar, numa clonstanté~ 
o sucesso e a perene constatação do dever cumprido. 

Ao término desta síntese da obra do Acadêmico Mon
teiro. registro, altamente honrado a presença entre nós, 
ao lado de minha família, de sua digníssima esposa, SE
nhora Vera Thompson Monteiro. 

Antecederam ao Acadêmico Cícero Monteiro na Ca
deira nl' 35 __ os Professores Francisco de -Castro Arau}o e 
João Benjamim Ferreira Batista. A cirurgia, na sua evo
lução, teve em passado f;!ão remoto, gerações que prati
cavam todos os a tos cirúrgicos, em todos os tecidos e em 
todos os órgãos. Era a fase plena que justificava.a ffiãxi
ma "onde o sol não tem acesso jamais, penetra ·a cirur
gia". Castro Araujo foi um virtuose da técliic:i--Opef.ii.
tóría fazendo-a com invuigãr eficiência, diffcii hoje de 
imagin~r em áreas tão divei-sas: pediátrica, Ortopédica, 
infantil, ginecológica, digestiva, urológica, etc. Mi:stre de 
três Faculdades, aglutinador de grandes homens que 
atingiram Seus píncaros ao seu Iao como Arnaldo de 
Moraes e Ugo Pinheiro Guimarães. Dotado de inteligên
cia plemorfa, além de técnico se revelou uin brilhante ad
mínistrador na Direção do Hospiiã.l (fõ Estâcio. Neste 
nosocômlo -instãlou e fez funcionar várias clínicas da 
Universidade, como a Clfnica Ginecológica, Clfnica Pro
pedêutica Cirúrgica e o Setviçó NãCiOn:al do Câncer. 
Produtivo, criativo, fundou várias sociedades cientificas 
que hoJe polarizam os maiores especialistas do país. nos 
seus setores: Colégio Brasileiro de CirUrgiõeS, Socieda
des Brasileiras de Urologia, de Cancerologia, de Ortope-
dia e Traumatologia. , 

Na vida, pessoas há, que cõriteinplarri a histOria-, -ou fa
zem parte dela, ou ainda, a realizam. Castro Araujo, sem 
dúvídil fez cap"ítuloS irriorreOoui-oS-àS:ClrUi'&fiOrasileira. ___ _ 

Antecedeu Castro Araujo na cadeira n9 35, cadeírã.
que tem como Patrono José Thompson Motta, e como 
seu priineiro ocupante Benjarilím Batista. Regozijo-me 
por um instante, pelo privilégio, -não de substituir, mas 
de ocupar um lugar que num período desta Academia 
pertenceu a tão insigne personalidade. Cirurgião, anato:. 
mista, pesquisador, fez de Su-a vida um exemplo da práfi..: 
ca médica no sentido mas amplo e dígno. Lendo sua rica 
biografia encontro, fascinado, aspectos afins, que, por 
força, -prioritariamente destaco: filho do- capitãO do 
ExérCito Benjamim Rodrigo Batista, Tenente Médico 
honorã-rios por relevantes serviços prestados aos enfer
mos militares internados na Santa Casa deMisericórdia. 
Entre seus numerosos trabalhos publicados, um ·dos 
mais destacados -se refere às Anastomoses normais dos_ 
sistemas venosos, porta ecava. Permitam-me esta refe
rência em destaque, porque tem relação direta pelo tema 
abordado, com a Memóiia que apresentei a esta Casa. 
Benjamim Batista foi o criador do ensirio e dã. drurgi:i 
experimental no _Rio de Janeiro e principalmente o fun
dador da Escola Anatômica Brasileira. A Academia Na
cional e Medicina evoca a sua Imagem em seu seio Como 
seu des_cendentedireto o insigne Professor Vinelli Batista 
e indireto, o eminente Professor Sá Fortes Pinheiro, liga
do à família ilustre pelos laços matrimon-ia"iS com a nossa 
estimada amiga Marita Batista. Concluo stas palavras 
alusivas ao g"rande professor roubando a CastrO Araujo, 
oportuno pensamento: ..._pesa-me sobre os ombros a res
ponsabilidade de ocupar uma cadeira como a de Benja
mim BatiSta, onde refulge a inteligência à maneira do 
fogo sagrado na Sarça ardente de Hareb". 

DIÁRIO DO éONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Falar do Passado, das figuras memoráveis daqueles 
que nos antecederam na 35• Cadeira da Academia, 
jnduz-me, a olhar dentro de mim mesmo, como gente, 
que soy e que fui. As evocações rumam a um pretérito 
que se iniciou numa cidadezinha do Ceará, Juazeiro. 
Terra do Padre Cícero, recanto de_ um povo onde religião 
e mito se misturavam e se-misturam até hoje, no sentido 
do bem, do,respeito, do amor ao próximo. Quantas sau~ 
dades tenho deles. Papai Nenezinho, avô Aboim, sauda
des dos que se foram, restando felizmente minha boa e 
doce mãe," sustentáculo de minha formação e esteio jun
tamente com minha mulher, do meu ideal. 

Meu pai, como eu. era médico, formado na mesma es
cola, na nossa tantas vezes repetida por motivos diver
sos, Faculdade Nacional de Medicina. Tão cedo rouba
do do nosso convívio pela força do destino, lembro-o 
agora, na- certeza de que onde estiver, aqui está, parti
lhando deste momento. 

Em Fortaleza fiz o curso primário e de humanidades. 
Fiz um nú~ero de aJ11Ígos que tenho conservado com o 
cuidado de que preserva jóias preciosas. 

Depois, o--desgarrar do porto seguro, a busca do Desti
no, longe da casa paterna. O começo autêntico da longa 
e árdua- caminhada: Salvador, por um ano, no pré
vestibular. Depois o Rio de Janeiro. A primeirit grande 
emoção da vida: o ingresso na Faculdade. O trote, calou
ro, os colegas, os mestres. O primeiro impulso à pesqui
sa. Següramente não lembrado por um dos nossos acadê
micos hoje ã.-qu1 presente-- Prof. Carlos Chagas -Filho. 
Vale aprofundar a lembrança- Chagas, jovem profes
sor, recém chegado do EUA, usando um jaleco revolu
cionário pelo modernísmo, contrastante com os aventais 
longos e austeros dos demais professores, uma tarde 
chamou-se num canto da sala de aulas e disse: Aboim, 
voçê quer iniciar nas fêrias uma pesquisa em Biofísica? 
Acrescentou o tema: barreira hematoencefálicã. A con
cessão da escolha me permitiu não aceitar, pois, já estava 
indicado pelo Prof. Froes da Fonseca para iniciar uma 
atividade prática na Enfermaria dos meus sonhos - o __ 
s-erviço d~ Prof. Brandão Filho. A chama da pesquisa 
entretanto foi acesa e me dou conta que iio meu espírito 
é- aquela que arde de mineira predominante até hoje. 
Santa Casa, Casa Santa, primórdios de uma formação 
cirúrgica sob a influência de um dos três exemplos mar
ca-nteS na· ininha vida profiSsional. Brandão Filho, cria
dor da moderna cirurgia no Brasil. Nas suas três enfer· 
macias, nos seus 100 leitos, aprendemos no livro aberto 
dos enfermos a patologia cirúrgica de nossa população. 
Na sala de cirurgia o inestre-mostrava a têcnica, a tâtica 
magistral e insuperáveL A formação do cirurgião geral 
naquela época dava ao profissional uma consistência e 
uma amplitude de conhecimento, a nosso ver não com
parável ou não excedida nos dias atuais. 

A_ citação de nomes sempre incorre no risco de injustas 
ofu.Tssões. Todavia- p(milito-me lembrar com gratidão 
pelo que por mim fizeram nesta fãse acadêmica' os pro
fiSSOres, Bruninho Lobo, Carlos Lacaz, Magã.lliães Go
nies, Alberto Coutinho, Joaquim de Brito, Xavier Lopes, 
Cãridinho, Alvaro Pontes, Lafaie.te.Pereira e Os -colegas 
Ernani Fonseca, Amihay Burlã, Flavio San Juan, Mario 
Sayeg. Depois, a formatura. A inquietude quanto às 
perspeCtivas de trabalho e de sobrevivência -naqueles 
idos, tão difíceis como agora. Poucos concursos, raras 
vagas, e estas, tão limitadas, principalmente definidas 
para os empistolados. Não fazíamos parte deste grupo. 
O estudo persistente, abre-me, contudo, a primeira opor
tunidade- o concurso para o Corpo de Saúde da Mari
nha, e, 2' grande emoção de minha vida - a indicação 
para cirurgião do navio-escola Almirante Saldanha em 
sua XIII viagem de Circunavegação. Com 24 anos iria 
usufrUir -de Um privilégio raro: conhecer o mundo, visitar 
os maiores centros médicos das grandes nações do Oci~ 
dente. Dessa viagem de 13 meses por vários países, volta
ria com o domínio de mais um idioma e o conhecimento 
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diversificado de povos, raças, costumes, e, principalmen
te, dos serviços de cirurgia de alta qualificação. Voltar ao 
Brasil significou trabalhar com Geraldo Barroso na 3• 
Enfermaria do Hospital Central da Marinha. Barroso foi 
a 2• personalidade lapidar que- conheci. Exímio cirurk 
gião, inteligência fulgurante, líder, dotado de uma invul~ 
gar cultura geral, orador de dotes admiráveis, veio a ser 
um mestre e um amigo inseparável durante todo um lon
go período de minha vida e que só teve solução de conti
nuidade quando Deus o levou do nosso convivia. Nesta 
busca de reminiscências, de repente me encontro na 
Bahia chefiando a Clínica Cirúrgica do Hospital Naval e 
desenvolvendo uma paixão jamais alterada: o interesse 
pela forma hepato-esplênica da Esquistossomose Man
soni. Paixão de muitos frutos. Organizamos o J9 Serviço 
de Cirurgia Experimental na Marinha, em Base Naval, 
especificamente para estudar a enfermidade anterior
mente referida, quanto ao seu tratamento cirúrgico. 
Com Aloysio Prata organizamoS um simpósio nacioniil 
que abriu a ele e a mim o caminho da investigação e da 
Universidade. Cedo, Prata conquistou a Cãtedra de MC
dlcina Tropical na Universidade da Bahia e nós segui~ 
mos o nosso destino, desta feita para o encontro com a 3• 
figura inesquecível de minha êxistência - Edmundo 
Vasconcelos~ Designado para fazer o curso de pós~ 

graduação em cirurgia do aparelho digestivo, cheguei à 
Universidade de São Paulo, cheguei à Clfnica Cirúrgica 
do Hospital das Clínicas, aos domínios do todo podero
so, ínconfundível, incomparável, estimado ou radical
mente antagonizado Edmundo Vasconcelos. Deus foi 
muito generosa por permitir que no meio de tantos, tão 
capazes, mestre Vasconcelos, tão distante, de tão difícil 
acesso para nós pouco mais que iniciantes de cirurgia, 
percebesse entre as dezenas de seus assistentes, um esta
giário que vinha de uma terra do mar para a cidade que 
era montanha. Mas um milagre aconteceu, em pouco 
mais de um mês fáZia eu parte da equipe que acampa~ 
nhava sempre ó Professor, nas suas operações no HC, na 

- clínica particular, nas demostrações que com freqUência 
fazia em outras cidades e outros Estados. Firmou-se 
através da admiração e respeito uma amizade que, para 
ineu orgulho, o tempo sô tem fortalecido. 

Gostaria de partilh8r com o meu querido mestre esta 
conquista acadêmica, que é tão minha quanto sua. Com 
Vasconcelos, pela sua influência direta e indireta, muitas 
causas me ocorreram. Os cursos nos Estados Unidos e 
na Inglaterra, o aprimoramento téCnico, o interesse pere
ne pela investigação. Neste ponto tenho que citar um no
me, um Colega, ao i(iial n1e asscociei em tantas atividades 
que parece dificil imaginar como a um em São Paulo e ao 
outro no Rio poderiam acontecu tantos eventos seme
lhantes. Refiro-me ao Prof. Silvano Raia, atualmente di
reter da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. Amigo, companheiro, foi uma das dádivas do 
curso que fiz com V :isconcelos. Devo acrescentar a esta 
lista dois outros companheiros que o tempo e a vida sem
pi-e a·mim aproximaram: Pedro Nahis eJoamel Bruno. 

Enquanto as dêcadas passavam nos sentíamos condu
zidos- através das vefed~as da cirurgia; a funÇões- e poStos, 
a provas e testes, de uma competêil.Cia que empenhada
mente buscávamos atingir. Assim foram as LivrCs Do
cências de CiruiS;ía do Aparelho Digestivo na Faculdade 
de Medicina e Cirurgia, e· de Cirurgia: Geral na Universi
dade Federal do Rio de Janeiro. No Instituto de Pós
Graduação Médica Carlos Chagas chegamos a Professor 
Titul:i.r de Técníca 't>~tótfa e Cirurgia Geral, numa 
f:ise em que esta Escola encontrou o seu sólido caminho 
sob a direção capaz, inovadora, organizada, de meu. que
rido amigo Professor Benjamim Albagli 

A Marinha me proporcionou a realização de muitos 
sonhos. Chefiei as Clínicas Protológica e de Cirurgia Ge
rai, fiz cursos no Presbiterian Hospital de New York. 
onde fiz um amigo, Arthur Voobees, e, em Cambridge 
onde privei de uma convi_vência que virou um sentimento 
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perene de afeto e de estima - Séi'g'io Aguinaga; fiz fun
cionar o Centro Médico Naval do Rio de Janeiro, dirigi 
todos os principais hospitais navais do Rio Janeiro, c 
criei os filhos da minha vida intelectual: a Escola de Saú
de e o Instituto de Pesquisas. 

O Almirantado foi o encontro maior com a responsa
bilidade ao lado de companheiros admiráveis, pelo Va
lor, pelo trabalho, pela dedicação à pátria, sem limite de 
esforço e de sacrifício. 

O paraninfo 
Privilégio o meu ser recebido hoje nesta casa pelo Aca

dêmico Fernando João Batista Coelho Pompeu. Pom
peu, amigo, companheiro, incentivador de todos os mo
mentos, e em particular nesta pretensão insigne- aden
trar os umbrais da Academia N acíonal de Medicina. 
Nascemos na mesma terra, e à semelhança das palavras 
de Antonio Austregésilo a Neves Manta em cerimô~ia 
de posse deste último, diria: "Na mesma terra, vimos o 
mesmo céu, as mesmas estrelas que brilhavam num fir
mamento onde procurãvamos as nuvens que o dealbar 
mostravam raras, transparente ao astro-rei, que queima.:
va, como faz agora, a terra valorosa_ do Nordeste"._Te
mos em comum os laços sólidos de duas famílias irmãs 
na afeiçãO e na estiifla, e, eril rioSsãs vidas, a dedicação a.o 
trabalho, a força de vontade e lealdade, atributos que 
nos fizeram chegar ao h_oje; Pompeu, com tanto brilho;
nós, com tanto esforço. 

Imperativo registrar que a afeição ao amigo só é igual, 
ou maior, quando apreciamos a sua pefsonalidade, 
como homem simples, atencioso, solidário, embora cul
to, capaz, produtivo, excepcional, incomum na prãtica 
de sua especialidade- a Neurologia- que faz de forma 
espontânea, natural, fácil, permitindo-lhe o reconheci
mento e o conceito das ma._is __ des.tacadas figuras da Neu
riatria não apenas em nossa Pátría pois, mercê de seu va
lor, seus trabalhos enriquecem hoje não só a literatura 
neurológica do Brasil como participam das bibliografias 
norte-americana e alemã. 

Certamente estes atributos, virtudes e tantos méritos 
não advieram, senão com o esforço e a dedicação. 

Recordo o Colégio São Luiz em Fortaleza, o nosso ve
lho c_olégio, dirigido pelo Professor _Menezes Pimentel, 
nosso m_estre comum_, _ _t_ãº----capaz que atingiu a todos os 
postos de comando em nossa terra: Diretor do nosso Co
légio, Governador, Senador da República. Do Colégio 
São Luiz atê agora, meu caro -Pompeu, sua vida é um 
exemplo a seguir e que você fez uma progressão que se 
iniciOu no cursO brilhante no_~Casarão da Praia Vermelh 
e que se seguiu em trajetória fulgurante na r2• EnfC!'ma
ria da Santa Casa, com este gigante da Neurocirurgia, 
Mestre Paulo Niemaier, no Serviço de Neurologia do 
Hospital Miguel Couto, na Clínica_Neur_ológica e no Ins
tituto de Neurologia com o inexcedível Profess._or Deo
lindo Couto, mestre de todos nós e a quem esta casa tan
to deve. O aperfeiçoamento técnico o Jez ultrapassar as 
nossas fronteiras, levando-o para aprender ou colaborar 
com eminentes neurologistas, como Pette de Hamburgo, 
Zulch e Tonnis de Colônia~ Raimond Garcin da Salpe
triere de Paris, de Ludo Van_ Bogaert de Antuérpia. 

Em Pompeu se associa de maneira natural, fisiológica, 
o clínico e o professor. O profissioriã.l s~ consagrou numa 
clientela invejável desde os primórdios de seu exercício 
médico. O didata encontrou_ o reconhecimento e a defi_ni
tiva posição através dos Concursos de Livre-Docênia 
para titular da Faculdade Fluminense de Medicinã e, fi
nalmente, para a Cátedra de Neurologia da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universid_ade Estadual do Rio 
de Janeiro. 

Eminente Académico e caro amigo Fernando Pom
peu, creio poder dize_r com modéstia e altivez: honra-nos 
o passado que nossos pais nos legaram; dignifica~nos o 
presente. O futuro, com as graças de Deus e, pern'litam
me, do Padre CícerO, haveremos de ter naqueles que nos 
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sucederam: a possibilidade do uso daJinguagem que faço 
agora. 

A mensagem: 
Senhor Presidente, Srs. Acadêmicos. 
Ingressamos nessa Academia num momento particu

larmente difícil para o setor sócio-econômico de nossa 
Pátria. Talvez mesmo, não- apenas para o Brasil, -mas 
para toda a humanidade. O Progresso tecRológico excep
cional desta_ fase do nosso século não permitiu ao ho
mem justapor às fronteiras avançadas do campo mate
rial a satisfação do espírito. Gostaria de, pór um- mo· 
men-ta, refletir sobre dois aspectos intrinsecamente liga~ 
dos ao mister desta Casa veneranda. 

-A Educação e a Pesquisa no campo biomédico. Em 
ambas as ãreas percebe-se o claudicar do comportamen
to nacional. Paradoxalmente, em relação ao vulto de 
riossa população, formamos médicos em número maior 
que i:l sociedade pÕdt: assimilar e manter em .sua ati vida
de laborativa, e pior do que istO, de_ qualidade bem abai
xo do que poderemos desejar. Este complexo em dese
quilíbrio, quantidade e qualida~e; se traduz em elevado 
cUstO da assistência médica ao~ _nossos ~oncidadãos e la
mentavelmente em padrões técnicos e resultados flagran
temente inferiores ao que seria desejável. Esta situação se 
resume numã paráfrâse de _um dos nossos rrlais desf.ãca
dos Acadêmicos - o Prof. Fraga Filho -, quando, em 

-conferência recente, no Ceritro Médico Naval do Ri_o de 
Janeiro, citando autoridade norte-americana no assunto, 
diziã.: .. We are spending more and doing worse". Gasta
mos mais e fazemos pior. Imperativo que a nossa Acade
mia se posiciorie através de seus valiosos membros em 
torno aos magnos problemas do País, nos assuntos que 
ela conhe_ce bem, seja por meio de proposições ao Parla
mento, seja através de cursos, mensagens, t_rapsmitidas 
às escolas e universidades. Fundamental uma posição 
mais agressiva, posto que nos damos conta de falhas cla
moros-as com as quais não podemos compactuar com o 
silêncio e a acomodação. Aqui e agora me ofereço como 
um humilde soldado desta campanha que, se for enceta~ 

- da, e creio ter todos atributos para conduzi-la o nosso 
Presidente, S. Ex• o Prof. AloysiQ Salles, nos permitirá. 
clamar contra a massificação do ensino médio, a desva
lorização funcional da cátedra, a destruição da espinha 
dorsal da hierarquia do valor, da competência, do traba
lho, da criatividade, na educação brasileira. Há que se 
manter ou. restabelecer o respeito aos valores maiores da 
inteligência, através da valorização da formação e do 
aperfeiçoamento do espírito humano em -nosso Pais, 
como preconiza e praticou o noss_o eminente acadêmico 
Moniz Aragão. 

Referi-me também à pesquisa. Aspecto_ igualmente 
crucial do nosso presente e futuro. Jamais seremos real
mente uma nação tivre se somos e formos de maneira pe
rene caudatárlõs- e dependentes de uma tecnologia aliení
gena. Forçoso o estímulo à pesquisa pura e aplicada, 
mas sobretudo difundida pelos nossos mestres, aqueles 
cujo exemplo nos faz constatar que se pode buscar a ver
dade não apenas com recursos avultados, mas com a or
denação do pensamento, com o aprimoramento da cor
relação, com o estímulo à investigação científica cõnio fi
zeram com meios limítados aquelas figuras que marca
ram de maneira indelével a presença _de pesquisadores 
brasileiros na área médica, como Carlos Cha2;aS, Oswal
do Cruz, Miguel Couto, Osório de Almeida. 

Os tempos mudaram, e a referérida consagradora: aos 
nossos pesquisadores nos faz sentír q-ue surgiram em mo
mento de crise. Justo nestas fases é que aparecem lide
ranças criativas como _ocorreu quando tivemos que en
frentar a varíola, a febre amarela, a malãria, etc. Hoje, 
ainda que muitos de nossos males se relacionem ao está
gio de subdesenvolvimento de setores de nosso País, en· 
frentamos também problemas da sociedãde desenvolta 
contemporânea, como o elevado custo da assistência mé
dica ligada ao avanço tecnológico que se traduz em no-
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vas técnicas, novos ramos da Medicina, como a Histo
química, a Microscopia E\etrônica, a Enzimologia, a Mi
crocirurgTa, o transplante de órgãos, etc. Enfim, a pes
quisa como mentalidade no País nos levará não apenas a 
aprender, mas a Pensar, não a repetir ou concordar, mas 
a criar, isto tudo fundamentado na convicção irrefutável 
de Claude Bernard: ''A chance favorece o espíríto prepa
rado". Imperativo o preparo do espírito pai"a a definição 
de nossas opções, de nossos caminhos, compatíveis com 
as nOssas .Competências e as nossas vontades. 

Academias e Acadêmicos 
Tentei transmitir, nesta mensagem, um compromisso 

de colaboração ao labor desta_ Casa, ac_reditando que 
seja: uma fOrma de torná-la ainda mais grandiosa através 
de uma t_omada de posição ante os problemas do país. 

Neste passo, prestes a sentar-se ao voss_o lado aguça
me a gratidão a todos vós que me permitiram este privi
légio. 

Na lembrança do período em que postulamõs uma ca
deira -desta Academia e no momento em que lhes falo, 
dou-me ~anta do_ valor dos membros desta calenda con
gregação. Da importância da Academia na história da 
Medicina Brasileira. As visitas tradicionais aos seus titu
lares, os diálogos que com eles tive, permitiram-me enSi~ 
namentos preciosos que só podem· Ser transmitidos por 
aqueles que têm a grandeza do saber, o equiHbdo do uso 
do poder, a intimidade com o idealismo, a luta, as conw 
testações e a vitória. - - --- -· -

A lembrança destes dias, que foram dez; meses, 
obrigam-me a registrar nomes daqueles que desde os pri· 
meiros momentos, óu em todos os momentõs, foram lu
zes e guias do meu comportamento. 

Mestre Neves_Manta, menciono-o primeiro como tri
buto à nossa amizade. Conselheiro, estimulador, crítico, 
transmitia em nosso convívio, de tanta importância para 
mim, ensinamentos preciosos, frutos de sua vida de lutas 
e de sucessos, por onde passou. Saúdo-vos com respeito 
e reconhecimento, em particular, pela primavera radian
te dos seus oitenta_ anos, recém completados. 

Brum Negueiros, Campos da Paz, Dagmar Chaves, 
Eugênio do Carmo, Figueiredo Mendes, Geraldo Hal
feld, Helio Hungria, João Cardoso de Castro, José Bar
bosa, José Hilário, Luiz Cesar Póvoa, Nova Monteiro, 
Pedro Sampaio, Rubens Mayall, Salomão Kaiser, men
ciono estes nomes para que no futuro, até mesmo além 
dos meus dias, fiqUem registrados laços de amizade que 
o lempo, só estreitará. Algumas omissões seriam imper
doáveis:_ Mário Daudt de Oliveira, Jayme Specterow, 
Murilo Cor_tes Drummond, Mário Serrat Rodrigues e 
Lenine Feneíon. 

Senhor Presidente, Senhores Acadêmicos. 
Quando comecei a elaborar esta oração uma posição 

tinha definido. Não seria longo a ponto de permitir à ge
nerosa assistência, a sensação sólida das cadeiras desta 
calenda Academia. Entretanto me apercebo ter atingido 
ou ultrapassado a fronteira desta auto-promessa. 

Falei-lhe das minhas origens, do meu paraninfo, da 
minha vida, dos meus mestres, dos meus amigos. 
Pennitam-me agora uma palavra de carinho a minha 
mãe, meu -irmão, meus tios, minha sobrinha, meus pri
mos, meus cunhados, minha sogra, e principalmente a 
minha Lúcia a quem tanto devo pelo inestimãvel estimu
lo e dedicação inexcedível. 

Agradeço, Senhor Presidente, a honra de ser recebido 
nesta casa, onde atinjo ao cume da minha Cl,l.Jreira, por 
uma figura como V. Ex• por quem todo o País tc;:m o 
maior rtspelto e admiração peio que fez e faz pela medi· 
cina brasileira. 

Agradeço_ao rnev. eminente chefe Ministro Maximiã
no Eduardo da Sjlva Fonseca a presença_ a esta cerimô
nia, Nós, na Saúde Naval, tivemos a felicidade de atinw 
girrnos a um nível de eficiência que permitiu a realização 
das nossas mais avançadas pretensões profissionais neste 
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período em que V. Ex• dirige os destinos da Marinha 
Brasileira. Rogo aceitar juntamc:nfe com os comparihei
ros da nossa querida Marinha as honras que recebi, por
que, incontestavelmente devo à nossa Instituição o estí
mulo e o apoio, sem os quais dificilmente poderia usu
fruir deste momento. 

Sensibilizado, expresso minha gratidão a S. Ex• Dr. 
Edvaldo Flores, Vice-Governador do Estado da Bahia, 
que veio a esta cerimônia dignificã-la com a presença do 
amigo, do parente, do ilustre homem público. 

Rogo ao meu prezado amigo Senador Almir Pinto, da 
Cômissão de Saúde do Senado da R.CpúbliCa, líder in
conteste pelo seu alto valor da minha terra, o Ceará, 
aceitar o penhor do meu agradecimento pela sua vinda 
de Brasília, honrar com sua presença a este evento. 

Agradeço, Senhor Presidente, a honra de ser recebido 
nesta Casa, onde atinjo ao çume da minha carreirat por 
uma figura como V. Ex• por quem todo país tem o maior 
resPeito e admiração pelo que fez e faz pela medicina 
brasileira. 

Aos amigos, ao Coral do Corpo Feminino da Mari
nh<\, a todos que aqui compareceram nos prestigiando 
com suas presenças, o meu profundo agradecimento por 
este dia, por esta noite, que jamais eSquecerei. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. /TA· 
MAR FRANCO NA SES~ÃO DE 26-9-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, leio, do J ornai do Brasil, na primeira página de hoje, 
o seguinte: 

O GovCino brasileírO decidiu transferir para o 
Fundo Monetário Internacional a coordenação da 
renegociação da dívida externa do país com os gran
des bancos e as instituições financeiras oficiais. O 
FMI ficará agora encarregado de encontrar uma so
lução global para a dívida e o Governo espera que 
em meados de novembro já haja algum resultado. 

Muita gente, Sr. Presidente, estranhou essa notícia de 
que o Fundo Monetário Internacional passa a ser, dora
vante, o coordenador da renegociação da dívida externa 
do País. Creio que não hã nada de estranho, porque, em 
verdade, na prática, o Fundo Monetário Internacional já 
era praticamente o coordenador da dívida externa brasi
leira. Tanto isso é verdade que em qualquer empréstimo 
dos bancos particulares estrangeiros constava, em uma 
das clâusulas resolutórias, que nenhum emprêstimo seria 
dado ao Brasil sem aprovação do Fundo Monetário In
ternacional. 

Mas o que nos preocupa não é esta noticia já por de
mais conhecida do Pais, em que assume ostensiva e efeti
vamente, como coordenador da nossa dívida, o Fundo 
Monetário Internacional. O que nos preocUpa é uma -
notícia do próprio Jornal do Br~ll. de_ontem, pelo qual 
tudo indica, há uma correlação entre essa coordenação 
agora estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional 
e o que deseja o empresariado norte-americano. 

Leio, Sr. Presidente: 

Investimentos 

Os empresârios brasileiros dizem que identifica
ram junto aos seus colegas norte-americanos o inte
resse em restabelecer o fluxo de investimentos para 
o Brasil. Por isso, ê necessârio criar uma fórmula 
para superar as dificuldades e promover ajustes. En
tre as queixas apresentadas pCio lado norte
americano está a correção do ativo atrav~ da apli
cação da. carreção monetâria, um udesestlmulo,. 
para novos investimentos. Em síntese, os norte-

americanos desejam a desvinculação da correção 
monetãria da cambial, pOrque há uma penalização 
nas demonstrações dos resultados nos balanços das 
empresas em cruzeiros, quando estes são converti
dos em dólares. Eles querem a aplicação da cor
reção cambial na correção dos ativos. 

E vem em seguida a parte que merece uma atenção do 
Senado da República, e uma indagação à própria lide
rança do Governo_ nesta Casa: 

"Reclamam, tambêm, da centralização do câm
bio pelo Banco Central, apesar de ressaltarem e sa
berem que a meâlda ê temporária; reclamam do 
controle de preços, como um dos fatores inibidores 
dos novos investimentos". 

E aqui Senhores Sena~ores, abrimos um parêntese 
(controle de preços). Qumlio se vê empresários estran
geiros falando em controle de preços no Brasil, parece 
brincadeira. 

Em Brasília, pelo menos, de semana em semana, nós 
encontramos aumentos dos preços dos gêneros de pri
meira necessidade. Já não quero nem dizer do preço dos 
remédios, que tem projeto de nossa autoria estabelecen
do um critério. Ele está rolando, para utilizar a lingua
gem hoje existente no País, está rolando há mais de dois 

--anos nas Comissões Técnicas. 
Falam, também, da excessiva burocracia brasileira, e 

vem agora a parte primordial: 

"Quanto à remessa de lucros, Salientaram que ela 
não_é considerada um fator de redução do fluxo de 
investimento, ·mas admitem que~ para aulnehtá-lo, 
da poderia ser revista, principalmente no que sere-

--fere ao limite de 12%." 

OCQO'e-me então a primeira pergunta dirigida à Lide-
rança governista: Pensa o Executivo brasileiro alterar a 
lei de remessas de lucros, chamada Le1 n9 4.131? Pens(l o 
.Governo brasileiro em atender uma série de retificações 
do empresariado norte-americano, particularmente ago
ra, quando o Fundo Monetário Internacional assume 
efetivamente a -coordenação da nossa dívida externa~ 

O Sr. Virgílio Távora- A primeira indagação, então, 
que faríamos, com permissão de V. Ex.•, que eStá com a 
palavra, era a seguinte: V. Ex• está lendo uma notícia, 
um a_rtigo assinado ou um comunicado de autoridade 
americana ou do FMI? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Vírgílio Távo
ra,.a indagação de V. Ex• até -que tem procedência. Eu 
não a recebi com ironia, absolutamente, V. Ex• tem ra
zão. E~identemente, nós da Oposição temos que buscar 
a notíCia-na iiitPrenSii. A não ser quando V. Ex~ se inte-
ressaem remeter à OposiÇão alguns documentos, nós Va
mos procurar na imprensa. E, desta vez, eu estou lendo 
em Português, porque, em muitas ocasiões,- nós temos 
que ler na imprensa americana: Wall Street Journal, no 
New York Times, no Business News. Portanto, vale a in
terpelaÇão de V. Ex•. 

Evidentemente, não é um artigo assinado, é apenas· 
uma notícia num jornal tradicional, que é _o Jornai do 
Brasil. Mas, de qualquer fonna a indagação permanece. 

O Sr. VirgOio Távora:- Então, eminente Senaâor, é 
apenas uma notícia e ·agUãrdamos para responder a V-. 
Bit~ quando houver alguma coisa com mais base. Aí va
mos procurar nos informar, como fizemos em todas as 
outras vezes, mas vamos afirmar a V. Ex•: por enquanto 
é uma noticia. por mais credibilidade que nos mereça o 
jornal que a estampa, é uma notícia. 

O SR. ITAMAR FRANCO- e_ por ser uma notícia, 
Senador Virgílio Távora, que eu a trago ao conhecimen
to da _Casa, e também pela sua importância. 
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Uma economia vulnerável, como já está a brasileira, 
que é ditada, hoje, de fora para dentro, dirigida pelos 
banqueiros internacionais, que está sob a coordenação 

O Sr. Virgílio Távora - É na opinião de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... que está sob a coor
denação, agora V. Ex• não vai poder desmentir, do Fun~ 
do Monetário Internacional, pois chamou a si a coorde
nação da nossa dívida externa e os nossos ministros se
quer, vão participar de determinadas reuniões. Pelo me
nos, são as notícias, também ... 

O Sr. Virgílio Távora - Notícias! 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não é verdade? 

O Sr. Virgílio Távora - Notícias! 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pergunto a V. Ex~: o 
Brasil participa hoje das reuniões que estão sendo reali
zada; em Washington e Nova Iorque? 

O Sr. Virgflio Távora - Não. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não precisaria partici
par? 

O Sr. Virgílio Távora - Precisa, sim senhor. 

O SR. ITAMA~ FRANCO- Mas não participa? 

O Sr. Virgílio Távora - Precisa, mas essas reuniões 
preliminares São -óos ajustamento_s daqueles que nos são 
credores. 

~OSR. ITAMA]J FRANCO- E o Brasil não precisa 
estar presente? 

O-Sr. Virgílio Távora- Ele precisa estar presente em 
todas as reuniões em que ele for dar o assentimento e que 
com elas for combinar as condições. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Gostaria de saber de V. 
Ex•, se precisa estar -presente. 

O Sr. Virgílio Távora- Claro! 

O SR. IT AMA~ FRANCO - Quero saber não ape
nas se precisa, mas estará presente? 

O Sr. Virgflio Távora -'Sim! 

O SR. ITAMAR FRANCO -Estará presente? 

O Sr. Virgílio Távora- Sim, senhor! Sim, senhor! Era 
a pergunta que queria ... 

O SR.ITAMA~ FRANCO- Vamos confiar na pala
vra de V. Ex• e vamos aguardar se o Brasil realmente vai 
estar presente nessas .reuniões. 

O Sr. VlrgOio Távora- Perfeito. Sim, senhor. Agora 
o que está havendo é o ajustamento entre os diferentes 
credores ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O "Sim Senhor" de V. 
- Ex~ eu o recebo com respeito, mas nem sempre aqui dità 

o que pensa o Governo brasileiro. 

- O Sr. Virgfllo T'vora- Então é o caso de perguntar, 
com toda a franqueza, é o caso de perguntar a V. Ex• por 
que razão nos dirige a pergunta: se acha que a resposta 
nada vale, então para que quer saber'? 

O SR.ITAMA~ FRANCO- O "Sim Senhor" de V. 
Ex!,_ Senador Virgílio Távora ... 

O Sr. Virgflio T'vora- Até o dia de hoje temos pro
curado responder às perguntas de V. Ex• dentro daquilo 
que se nos aiigura ser a verdade. 
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O SR. ITAMAJ! FRANCO- O "Sim Senhor" de V. 
Ex• nem sempre representa o "Sim Senhor" do Governo 
brasileiro, lamentavelmente! Eu fico coin a palavraâo V. 
Ex• Prefiro aceitâ-la, creditá-la e esperar a realidade dos 
fatos. Mas eu tenho as minhas dúvidas de que o Brasil vá 
participar. V, Ex•, então não aceita a notíCia de que o 
Fundo Monetário Internacional chamou a sj a C90rde
nação? 

O Sr. Virgílio Tá-vora - Não tenho nenhum dado 
para afirmar a V. Ex• que ele tenha chamado a si a coor
denação dos credores particulares. Não tenho, mas pos
so, em vinte e quatro horas, dizer a V. Ex• Veja bem, o 
que estamos afirmando: V. Ex• não gosta sempre de 
cobrar? E receberá a resposta. 

O SR.ITAMA~ FRANCO -Quer dizer que, eni vin
te e quatro horas, V. Ex• vai me dizer se essa notícia é 
verdadeira ou não? 

O Sr. VirgOio Távora- Não, a notícia, não. Veja bem 
que ele tenha chamado a si a coordenação dos credores 
brasileiros e não do_ Governo, entre p-arênteses, porque 
do Governo ele não podia chamar. As nossas dividas, 
eminente Senador, com o exterior podem assim ser divi
didas, classificadas{ enumeradas, ponha a palavra que V. 
Ex• desejar... . -

O SR. ITAMA~ FRANCO- A palavra são os ameri
canos que colocam. 

9 sr. VlrgOio Távora.-- Mantc;nha o debate em. ~Ito 
.nível, hobre Senador ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, são eles que colo
cam e não nós qUe colocamos, Excelência ... Mas, vou es
cutar V. Ex• 

O Sr. VirgOio Távora- I) Com os bancos particula
res; 2) De Governo a Governo; 3) Com entidades Multi
nacionais; 4) as dívidas que a nós muitas vezes são supe
rãvits, dos acordos bilaterais com o Leste-Europeu, seja 
sob a forma de bacter, as operações em princípio estabe
lecidas, seja sob a forma de switch_ou de clearlng, que é 
mai~ comum. 

O SR.ITAMA~ FRANCO- A clearing é muito co
mum com o Leste-Europeu. 

O Sr. Vfrgmo Távora ....:..-E o que é que estou dizendo 
aqui? -

O SR. ITAMA~ FRANCO - Nas famosas polone
tas. V. Ext- podia ter c_ompletado; particularmente, em 
relação ao ,comérciO Com a- Polónia que surgiu ... 

O Sr. VfrgOio Távora - Polônia, Tchecoslováquia, 
Hungria, Roménia, Alemanha Oriental ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• concorda conos
co, também, que para haver a aprovação do acordo com. 
o Banco Morgan é necessáriO que o Fundo Monetário 
Internacional aprove, não só _memorando técnico, mas a 
Carta de Intenções do Brasil? V. Ex• está de acordo com 
isto? 

O Sr. Virgíllo Távora- Não preciso nem gastar pala~ 
vras a respeito, porque dizem que "aquilo que do conhe
cimento público é, não precisa coinprovanten. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Só quero o "sim" ou 
.. não" de V. Ex• Não precisa gastar palavras, não. 

O Sr. Virgillo Távora- Sem dúvida alguma, o aval de 
toda essa negociação, ou seja, o grande avalista destas 
negociações chama-se Fundo Monetârio Internacional. 
Mas isto já foi dito tantas vezes aqui. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Mas eu gostaria de re
petir, neste instani.e, em que entendo '!ue o Fundo pas
sou ... 

O Sr. Virgílio Távora - Não iria tirar argumento de 
V. Ex• subtraindo a verdade. 

O SR. ITAMAQ. FRANCO- Não, Ex• A parte prin
cipal V. Ex• jâ pediu 24 horas para responder. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• perguntou se havia as
sumido a co-ordenação. Veja bem ... 

O sR. IT AMA~ FRANCO - Pois é, uma eu não ... 

_O Sr. Virg_íllo Távora- .. veja as notas taquigrâficas: 
a cordenaçào: 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Sr. Senador 
Virgílio Távora, acho que lamentavelmente a Liderança 

- do Governo, não Sabe se assumiu ou não a coordenção. 

O Sr. Vlrgfiio Távora - Por uma razão simplfssima: 
ilós... · · · · 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ma~ Sr. Senador 
Virgílio Távora ... 

O Sr. Virgílio Távora--, .. não somos_ absolutamente 
""irresponsáveis para estarmos .. 

O SR. ITAMA~ FRANCO -Não. Dou razão a V. 
Ex• 

-· ·--· ·---

-. O Sr~. Virgílio Távora__:_:· ... ~finnando u·m~ ~oisa que 
não sabemos. 

O SR. ITAMAR FRANCO - l': lógico, 24 horas. 

O Sr. Virgílio Távora - Amanhã lho diremos. 

O SR.ITAMAI! FRANCO- V. Ex• falou certo ago
ra: não sabemos, porque aqui só se sabe, depois' que lá 
fora acontece. Esta é a verdade. 

O Sr. Virgílio Távora - A verdade ... 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Essa tem sido a verdaw 
de aqui. 

O Sr. Virgílio Távora- A verdade é que, de um tem
po a esta parte, sempre ouvimos o elemento negativo 
afirmar ... 

O SR.ITAMAI,l FRANCO- A verdade, nobre Sena
dor Virgílio Távora, é que V. Ex• também, que é um emi~ 
nente Líder do Governo, um homem sério, um homem 
que se dedica a defender o Executivo na -sUa ordem ecow 
nômica, só vai saber e só sabe de certas coisas depois que 
elas acontecem no exterior. Esta é a verdade, nua, crista· 
lina, que nós não precisamos nem discutir. Sou eu que 
não devo gastar palavras. 

O Sr. VirgOioTávora- Achamos que V. Ex• não deve 
gástar palavras justamente afirmando verdades a seu ver, 
que f!àO o são a nosso ver. -- -

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas V. Ext- acha que 
não é verdade o que digo: que o Congresso só tomou co
nhecimento deSses acordos depois de assinados lã fora? 
Estou falando alguma mentira? Em absoluto. 

__ O Sr. YlrgOio Távora- De quê? 

OSR. ITAMAR FRANCO- De que o Congresso só 
tomou conhecimento do que se passou na sua ordem 
econômica, depois de que foi aprovido, ou não, lá fora? 
V. Ex• desconhece isso? 

O Sr. VlrgOio Távora- O Con8res.So tomou conheci
mento da Carta de Intenções bem antes. 
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O SR. ITAMAR FRANCO - Quando, nobre Sena
dor'? 

O Sr. Virgilio Távora- Bem antes, porque justamen
te fomos nós que a entregamos até ao ilustre. .. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. Depois. Sr. Sena· 
-dórVtfgílio Távora~ .. 

O Sr. VirgOlo Távora- ... Líder. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Depois que o Presiden
te d6 B'anCo Ci::nifal levou para Nova Iorque a Carta de 

-Intenções, esta última, que não sei se é a quinta ou a sex· 
ta. .. 

O Sr.-Vi~gílio Tá~ora- A prinleiTã V. Ex• reclamou 
foi lida, e sobre esta última dizemos aqui que se saberia 
antes da própria imprensa e ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V~. Ex• vai desculpar, o 
Congresso Nacional... 

- O.Sr. VirgOio Távora- V. Ex• a soube antes de ser 
publicada na imprensa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Tâvo~ 
ra, o Congresso Nacional até_ hoje não conhece a respos
ta da primeira Carta de Intenções. Nào conhece, porque 
eu me dirigi à Mesa Diretora pedindo essa resposta. 

O Sr. Virgflio Távora- Perdão! A1 a coisa é comple· 
tamente diferente. 

O SR. IfAMAij FRANCO- Sobre o F.undo Mone
tário Internacional o congresso Nacional não a conhece. 

O Sr. Virgt1io Távora - t completamente diferente_V. 
Ex' então, pelos caminhos hierárquicos e burocráticos 
que são muitos longos neste Pafs, não quis também se 
valer dos préstimos do seu humilde amigo, mas quando 

'recebeu, talvez não instarüaneamenfei,"rilas recebeu coi
sas ql!-e dizia que nunca sucederia. Não vamos enumerá-
las!... -

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas continuo, Sr. Pre
sidente, depois de~sa tertúlia do Senador Virgílio Távo
ra. Diz o jornal, o que deve servir de preocupação aos 
brasileiros, particularmente, nesse estágio de renego
ciação. 

"Os emPresários--brasileiros confirmam que os 
seus colegas norte-americanos desejam que o Go
verno facilite a instalação de novos bancos america
nos no país. Para tanto, pretendem que sejam cria
das no~as regras que permitam a entrada de capital 
sem desnacionalização. Sugerem que se utilize are
ciprocidade, isto é, que cada banco brasileiro insta
lado nos Estados Unidos tenha um correspondente 
norte-americano no Brasil. 

Sugerem ainda que o capital mínimo do banCo 
aqui instalado seja de 50 milhões de dólares e que se 
obrigue a instituição a aplicar recursos da ordem de 
500 milhões de dólares no prazo de 12 a 14 meses. 
Outra sugestão feita peló-s empresários brasileiros 
no documento: que seja permitido a bancos norte
americanos participarem minoritariamente em capi
tais de bancos brasileiros. Diz ainda que a maioria 
dos bancos brasileiros apoiaria esta decisão, porque 
ela· não representa perigo de desnacionalização do 
-setot." 

Eis, portanto, Sr. Presidente, uma notícia que merece 
a preocupação do Senado da República, não só quanto à 
modificação da lei de remessas de lucros, e não ainda ad
mitida pelo Uder do Governo. mas principalmente essa 
idéia do próprio empresariado brasileiro, de permitir que 
bancos estrangeiros, particularmente o capital norte-
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americano, venha a participar do setor bancário brasilei
ro. 

Finalmente, Srs. Sen'adores, o País se apresenta por 
demais onerado, tão vulnerável que, nesta mesma ordem 
de idéias, querO" deixar que coriste dos Anafs- do senado o 
acordo, vamos dizer, de 21 Deputados mineiros, um 
acordo ilegal e lesivo aos interesses do erário público, fir
mado pela Companhia Vale do Rio Doce. Pedem esses 
Deputados mineiros que sejam notificados os diretores 
da Companhia Vale do Rio-Doce e das subsidiárias da 
CENIBRA. Diz o jornal: 

... Florestas Rio Doce e Flonibra, bem como os 
representates da JBP que assinaram o acordo, .. r 
Que acordo é esse? O acordo propõe a troca de 6_5 
mil hectares de terras _reflorestadas em Minas, per
tencentes à Florestas Rio Doce, por 162 mil hectares 
de área descoberta e em litígio, no Espírito Santo e 
na Bahia, pertencente à Flonibra. O acordo, segun:. 
do os deputados denunciam, constitUi-se .. em ver
dadeira fraude", por referir-se a áreas que "não pos
suem o mesmo valor para efeito de troca". 

É o que estou dizendo: a vulnerabilidade da economia 
brasileira. O País se mostra vulnerável às empresas mul
tinacionais que aluam aqui à vontade. Particularmente, 
nunca é demais lembrar, o setor farmacêutico. Chegam a 
editar normas à administração pública brasileira, as em
presas multinacionais do setor farmacéutico, porque au
mentaram os preços dos remédios, em 4 anos, a mais de 
4.000%! E o empresariado norte-americano chega a dizer 
que é um controle de preço neste País. 

Continua a analisar a política da Cia.YaledQ Rio Do
ce: 

"Parecer do DiretorTécnico daCVRD, Clodoal
do Motta, feito em função das reuniões realizadas 
em Tóquio para decidir o aSsUntO Com os japoneseS, 
alerta também para algumas questões. No docu
mento ele mostra que as terras - área bruta - da 
Florestas atingem 83.987,51 ha, e da Flonibra 
157.748,43 ha; e as florestas (área de efetivo plantio) 
da Florestas chegam a 53.942,60 ha, e da Ftonibra 
20.559,00 ha." 

O mais sério é que no Aditivo -do Acordo Básico de 
Uníficaçào do Projeto CENIBRA e- do Projeto Flonibra, 
assinado no Rio de Janeiro, em lO de junho de 1983, no 
seu item III, relativamente ao art. 2~>, V do Acordo Bási-
co, é dito: -

"A CVRD e FRD concordam cm não fazer ne
nhuma reclamação contra a Empreendimentos Flo
restais S/A Flonibra (doravante Flonibra) e Ce
nibra por qualquer perda direta ou_ indireta origi
nária de qualquer irregularidade legal ou sobre ou
tro aspecto nos bens acima mencionados sujeitos aO 
pagamento dessa quantia." 

Veja, Sr. Presidente, este acordo: 21 Srs. Deputados 
mineiros recorreram à Justiça para tentar anulã-lo, o que 
ele significa de prejuízo não para o Estado de Minas Ge
rais mas para todo o País. Temos esperança de que a Jus
tiça venha a dar ganho de causa aos parlamentares mi
neiros, promovendo a anulação desse contrato, que, 
tudo indica, é lesivo aos interesses nacionais~- -

Leio aínda: 

"Na última quintã.-=-feira, em Belo Horizonte, o 
vice--presidente da Vale do Rio Doce, Osvaldo Cor
deiro de Faria, ao comentar a atitUde-dOs deputados 
mineiros, afímiou-desconhecer o teor da ação, mas 
que 'estou envolvido neste trabai.ho hã quase quatro 
anos e se não soubesse da lisura desta negociação 
não assinava embaixo. Posso estar errado, mas ab
solutamente seguro de que o acordo é honesto e tia
rã vantagens à Vale do Rio Doce'," 
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Vamos ver se este acordo trará realmente ou não pre
-juízos ao Paj~. Pelo que dizem os Srs. 21 deputados, esse 

é um acordo contrário aos interesses da Nação. 
Encerro a minha fala, Sr. Presidente, na expectativa de 

que aquilo que o Fundo Monetário Internacional conse
guiu; até prova em contrário- e va'mos aguardar; ama
nhã, a resposta do Senador -Virgílio Távora - aquilo 
que a sociedade brasileira não tem conseguido do Sr. 
Presidente da República que é o afastamento dos Minis
tros Emane Galvêas, Delfim Netto e o próprio Presiden
te do Banco Central, o Fundo Monetário Internacional 
conseguiu, qual seja, afastar de quaisquer entendinlentos 
nas reuniões principais, em Washington, os MinistrOs 
brasileiros, já que, segundo noticia a imprensa- sempre 
segundo notícia da imprensa, porque faltam à Oposição 
os elementos essenciais para um melhor julgamento, o 
Fundo Monetário Internacional assumiu efetivarnente a 
coordenação da renegociação da divida externa do País 
com os grandes bancos e as instituíções financeiras ofi
ciais. O que vai significar isso, Sr. Presidente? Isso é que 
traz uma preocupação a todos nós que lemos os contra
tos, sobretudo o contrato capitaneado pelo Citybank: 
um, com 243 bancos estrangeiros e o outro com 43 ban
cos. Se os juros já eram flutuantes, se_ a Libor não era 
uma inter-relaçào bancária, era uma Llbor a critério do 
banco credor, o que acontecerá, se o banco passa a che
giar, neste instante, em nome do Pafs esta renegociação? 
Pobre Brasil, pobres brasileiros! E o Governo ainda quer 
que o COligresso Nacional venha a aprovar, não o acor
do com o banco mas venha aprovar o Decreto-lei n' 
2.045. 

Creio que é uma doce ilusão do Governo. Esse decre
_tQ, Sr. Presidente, já está sepultado. Se ele for a votação, 
o Congresso vai responder soberanamente, rejeitando-o. 
Porque a única coisa que o CongressO pode f3.zer em re
lação ao Fundo Monetário Internacional é rejeitar o 
Decreto-lei n~' 2.U45;-porque sequer o Congresso Nacio
nal, e disso esqueceu-se o Secretário do Tesouro Ameri
cano. este Congresso não analisa a Carta de Intenções, 
ele não estuda os acordos com bancos porque ele não 
pode opinar. A tecnocracia brasileira, hoje dirigida por 
meia dúzia de pessoas, se tanto, é que tenta dirigir, por
que nesta altura já não dirige mais, em nome do Brasil, a 
renegociação com as áreas internacionais.._(Muito bem! 
Palma_s.) 

- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

Estado de Minas - 25-9-83 
ACORDO CENIBRA-FLONIBRA CAUSA PREJUf. 

ZOS DE USS 70 MILHÕES 

Com o pedido feito por 21 deputados mineiros, de to-
· dos os partidos,. através de uma ação na Justiça Federal, 
para que seja declarada a nulidade do acordo básico 
sobre a unificação dos projetas Cenibra e Flonibra (obje
tivando a integração da Cenibra), o mais recente rie&óciO 
que vinha sendo realizado pela Cia. Vale do Rio Doce 
com os seus p-arceiros japoneses (mais precisamente com 
a JBP - Japan Paper and Pulp Resources Co. Lirnlted 
....;.. que reúne 2Lempresas do Japão), poderá tomar no
vos rumos. 

Os parlamentares, que entraram com urna ação na 1' 
Vara da Justiça Federal, Seção de Minas Gerais, cujo 
processo foi distribuído para o juiz Arnaldo Esteves Li
ma, alegam que hã lesão aos interesses da União no ne
gócio. As negociações, que vêm Sendo conduzidas há 
inais de uln ano, Objetivam reali:zàr a permuta de áreas -
entre a Flonibra e a Florestas Rio Doce (CVRD), visan
do à integração florestal da Cenibra (a empresa passaria 
a dispor de florestas próprias). -

Afirmam os deputados no processo que, "em outras 
palavras, a aquisiÇão de certas terras florestais (grifo de
les) e de certas quantidades de madeira em pé significa, a 
ioda evidência, uma seleção das melhores áreas das ter-
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ras da CVRD e da Florestas, feita, ao que parece, ao in
teiro alvedrio da Ceníbra e de seus sócios japoneses, res
tando à Florestas _e à CVRD algumas áreas esparsas e 
pequenas, sem qualquer valia para o desenvolvimento de 
projetos icõiiõffiicamente viáveis", 

Mostram que, "por outro lado, a CVRD e a Florestas 
se obrigam a aceitar, indiscriminadamente, todas as 
áreas de terras e todos os maciços florestais que a Flo
nibra (e seus sóciOs japoneses) dizem possuir, sem qual
quer possibilidade de seleção ou mesmo de reclamação, 
como adiante se mostrará". 

Realmente, no "Aditivo ao Acordo Básico de Unifi
caçãO do Projeto Cenibra e do Projeto Flonibra", assina
do no Rio de Janeiro no dia lO de junho de 1983, no seu 
item 3 (relativamente ao Artigo II- (2) (c) e Artigo II
(5) do Acordo BáSico), é dito que: "A CVRD e FRD' 
concordam em não fazer nenhuma reclamação contra a 
Empreendimentos Florestais. Sf A Flonibra (doravante 
Ftonibra) e Cenibra por qualquer perda direta ou indire
ta Originária de qualquer irregularidade legal ou sobre 
outro aspecto nos bens acima mencionados sujeitos a pa
gamento dessa quantia". Respondendo a urna interpe
lação da Bolsa de Valores de São Paulo quanto às nego
ciações, a CVRD. declarou o seguinte: "Esclarecemos1 

que os ati vos permutados foram adequadamente avalia~ 
dos, não havendo, por isso, em decorrência do negócio, 
prejuízo de qualquer espécie, quer no corrente exercício, 
quer em exercício futuro". 

Por sua vez~ o deputado Antônio Faria, do PMDB, 
em denúncia feita na Assembléia Legislativa de Minas, 
mostrou que um prejuízo de 70 milhões de dólares para a 
Vale do Rio Doce, segundo estudos técnicos da própria 
empresa, seria absorvido pela Vale com o negócio. Afir
mou o deputado que: "Agora, o que se propõe não é 
maís somente o subsídio _ao acionista estrangeiro (refere
se o parlamentar ao fato de a CVRD ter prejuízo na ma
deira que fornéce, <itriwéS da Florestas Rio Doce, à Ce
-nibfa), a desfaçatez vai mais longe. 

O que se quer é entregar de _vez o esforço de longos 
anos de investimentos e trabalho dC brasileiro_s para um 
grupo estrarigeiro. Quase podemos afirmar; sem medo 
de errar, que isto é o que se intenta fazer, através do 
acordo básico sobre a unificação do projeto Cenibra e o 
projeto Flonibra". Mais adiante afirma que pretende de
nunciar o acordo, pela via judiCial, "com aji.ida -dos cole
gas e de quantos se interessem pela defesa do patrimônio 
nacional", pois no seu entendimento a Vale e a Florestas 
"estão entrÇ8-ª._J].do áreas estratégicas de grande potencial 
eConômico, eslão entregando uma estrutura operacional 
eficiente, detentora de urna avançada tecnologia para a 
exploração de grandes maciços florestais, em troca de 
áreas esparsas nos Estados da Bahia e do Espírito Santo, 
em sua maioria sem regularização ou sem possibilidade 
de serem regularizadas, com terras e maciços florestais 
ôe péssiina qualidade, com problemas legais e com irre· 
gularidades junto ao IBDF", 

Nã última quinta-feira, em Belo Horizonte, o vice
presidente da Vale do Rio Doce, Osvaldo Cordeíro de 
Faria, ao comentar a atitude dos deputados mineiros, 
afirmou desconhecer o teor da ação, mas que .. estou en· 
volvido neste trabalho há quase quatro anos e se não 
soubesse da lisura desta negociação não assinava embai
xo. Posso estar errado, mas absolutamente seguro de que 
o acordo é honesto e trará vantagens à Vale do Rio Do-
ce". 

Insis~~do em que o acordo é ilegal e lesivo aos interes
ses do erârio Público, o-s 21 parlamentares mineiros re
querem que sejam notificados os diretores da CVRD e 
das subsidiárias Cenibra, Florestas Rio Doce e Flonibra, 
bem como os representantes da JBP que assinaram o 
acordo, para que cancelem quaisquer tentativas de apro
va~ão ou consumação do acordo, sob pena de- confor
me advertem - «entrando em vigor ou se iniciar a sua 
execução, verem-se sujeitos à ação popular e às sanções 
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previstas na Lei n~'4.717, de 29 de jUnho de 1965, e em 
outros diplomas legais". 

Ao propor a troca de 65 mil hectares de terras reflores
tadas em Minas, pertencentes à Florestas Rio Doce, por 
162 mil hectares de ãrea descoberta e em litfgio, no 
Espírito Santo e na Bahia, pertencente à Flonibra, o 
acordo, segundo os deputados denunciam, constitui-se 
.. em verdadeir~ fraude", por referir-se a ãreas que .. não 
possuem o nlesmo valor para efeito de troca". 

Parecer do diretor-Técnico da CVRD, Clodoaldo 
M:otta, feito em função das reuniões realizadas em TÓ
quio para decidir o assunto com os japoneses,- iilCffa 
também para algumas questões. No documento.ele mos
tra que as terras - ãrea bruta - da Florestas atingem 
83.987,51 ha, e da Flonibra 157.748,43 ha; e as florestas 
(área de efetivo plantio) da Florestas chegam a 53.942,60 
ha, e da Flonibra 20.559,00 ha. 

Reconhece também que, "é necessáriO esclarecer que a 
Flonibra possui ainda cerca de 19.500 ha de terras com 
problemas judiciais ... " "Sobre a avaliação dos patrimó
nios a serem permutados existe considerável diferença de 
opinião entre a CVRD e a JBP" ... (CVRD defendia ova
lor de mercado pelas terras e valor de reposição quanto 
às florestas, a JBP, por sua vez, queria valores contâbeis 
tanto para terras como para florestas). 

Em sua exposição fala o diretor de ... 4.1 05, 19 h a de 
terras de propriedade da Flonibra, que não foram locali
zadas ou recebidas. Os respectivos valores contábeis, en
tretanto, foram considerados. Mostra também que "e
xiste diferença entre as áreãs rCa'Jmente existentes -
plantadas pela Flonibra ou adquiridas de terceiros - e 
aquelas registradas no IBDF para efeitO de recebimento 
de incentivos fiscais, o que equiValeria a um prejUíZO de 
cerca de US$5 milhões". 

Ainda em seu relatório, mostrou o-diretor a diferença 
existente nas avaliações-feitas pela CVRD e a JBP: Cri---
tério Vale- valor total das terras, florestas, bens móveis 
e imóveis da FRD -136.126,76 milhões de dólares; Flo
nibra - 72.4_02,52 milhões; diferença pró Vale -1 

63.724,24 milhões de dólares. 
Já a JBP chegava aos seguintes totais: F_RO _-

59.879,79 milhões de dólares; Flonibra- 46.313,08 ·mr
lhões; e diferença pró Vale- 13.566,71 milhões de dóla
res. Citou um terceiro- .. critério misto"- que chegou 
aos seguintes números FRD - 87.545,01 milhões de 
dólares, Flonibra - 68.841,56 milhões de dólares e, dife
rença - 18.703,45 milhões. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N9 95, de 1983 

O Presidente do S~n_ado Fe_d~r_ª[. __ no uso_ c:Jfl;;; atri
buições que lhe conferem os artigOs 52, iti:in 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com<!_ dele
gação de competência qüe lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n92, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 006088840, resolVe 
aposentar Walter Tardio, Técnico Legislativo, Classe 

(*) Republicado por haver saído com incorreções no 
DCN, Seção II, de 24 de agosto de 1983. 

"Especial", Código SF-AL-NS~Oll, Referência NS-25, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos 
dos artigos 10r; inciso III, e 102, inciso I, alínea "a", da 
ConstituiÇão da República Federativa do Brasil, conbi
nad0s com os artigos 427, indso II, 428, inciso I, 429, in
cisos IV e V, 437 e 415, § 49, do Regulamento Admihis
trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF 
n9 58, de 1972, com proventos integrais acrescidos de 
20%, a gratificação de Nível Superior, bem como a grati
ficação adicional por tempo de serviço a que tem direito, 
fia forma do artigo 39 da Lei n9 5_.903, de 1973, e artigo 10 
da Lei n9 4.345, de 1964, observando-se o disposto no ar
tigo 102, § 29, da Constituição. 

Senado Federal, 23 de agosto de 1983_.- Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 101, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigoS 52, iti:in JS, e 97, in
ciso- IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n9 130, de 1980, e no artigo 49 da Resolução 
n9 106, de 1983, resolve conceder dispensa ao Senhor 
Joel Ferreira da Silva, d_o emprego de Assessor Técnico, 
sob o regime jui"ídico da ConsOlidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a 
-partir de 24 de agosto do correrite ario. 

Senado Federal, 27 de setembro· de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal. 

CONSELHO DE SUPERYISÃO~UO CEGRAF 

Ata da 84• Reuniio 

Às dezessete horas e dez minutos do dia vinte e hum 
do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
três, na sala de reuniões do Conselho de Adffiinistração 
do Senado Federal, sob a Presidência do Sr. Aiman No-

-gueira da Gãina, presentes os ConselheiroS Luiz do Nas
cimento Monteiro, Sarah Abrahão, Luciano de Figueire
do Mesquita e Aloísio Barbosa de Souza, presentes, tam
bêm, Luiz Carlos Bastos, Florian Augusto Coutinho 
Madruga, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro, João de 
Morais Silva e Agaciel da Silva Maia, respectivamente, 
Diretor Industrial, Diretor Adjunto, Assessora Jurídica, 
Assessor Administrativo e Auditor do CEGRAF, 
reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Pre
sidente em exercício, Dr. Aiman Nogueira da Gama, 
passou a palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimento 
Monteiro, que apresentou parecer sobre a matéria cons
tante do Processo número 02121/83·CEGRAF, ondC a 
Diretoria Executiva do Órgão submete à apreciação des
te Conselho proposta de alteração do Orçamento Inter
no do Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal -
FUNCEGRAF, para o exercício financeiro de 1983. Em 
seu parecer diz, textualmente, o Conselheiro que a .. ma-
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téria, examinada consoante os padrões da Auditoria de 
ContaS Públicas pelo Senhor Auditor do Orgão Supervi
sionado, mereceu parecer favorável por estar amparada 
pela legislação vigente, aplicada em bases unifor-mes com 
relação ao FUNCEGRAF para o presente exercício fi
nanceiro". Finalizando, o Conselheiro Luiz do Nasci
mento Monteiro diz que "diante do parecer favorável da 
Auditoria~ às fls. '31 e 32 do presente processo, e tendo 
em vista a observância das normas legais em vigor, bem 
como demonstra a necessidade de reformulação com fi. 
nalidade de tornar mais eficaz a execução orçamentária e 
financeira que estã a exigir o CEGRAF, somos favorá
veis à alteração do Orçamento Interno do FUNCE
GRAF, na forma dos anexos de I a V (fls. de 21 a 29 do 
processo), submetendo-o à aprovação da douta Comis
são Diretora do Senado Federal". A seguir, o Senhor 
Presidente- Dr. Aimam Nogueira da Gama- retoma a 
palavra e coloca a matéria em discussão. Não havendo 
quem se manifeste, a mesma é colocada em votação, sen
do aprovada por unanimidade. Passando-se ao segundo 
item da pauta, o Senhor Presidente expõe aos demais 
conselheiros os termos do Oficio n9 0133/83-CEGRAF
DE, onde a Diretoria Executiva, visando a comemo
ração da passagem do 209 aniversário de criação do CE
GRAF- Centro Gráfico do Senado Federal -apre
senta, para aprovação desse egrégio Colegiada, solici
tação de instífUiÇão de uma Bandeira do CEGRAF, cujo 
modelo é apresentado aos Conselheiros. Continuando 
com a palavra, o Senhor Presidente- Dr. Aiman No
gueifa da Gania - coloca a matéria em discussão, 
p-ronunciando-se, inclusive, favoravelmente ao pleito, 
elogiando a inicíativa da Diretoria do CEGRAF. Após 
as manifestações favoráveis, por parte de todos os Con
selheiros, a matéria foi aprovada, devendo o CEGRAF, 
atr~v~ da Diretoria-Executiva, providencfar a confecção 
da Bandeira, de acordo com o modelo apresentado. 
Continuando com a reunião, o Senhor Presidente- Dr. 
Aiman Nogueira da Gaína - passou a palavra ao Se
nhor Diretor Executivo do CEf!'i

1
RAF - Dr: Aloísio 

Barbosa de Souza - que apresentou aos demaJ.s Conse
lheiros o _Senhor Agaciel da Silva Maia, também funcio
nário do CEGRAF, que assumiu recentemente o cargo 
de Auditor do ~EGRAF, nomeado por Ato daquela 
Diretoria, dizendo ainda das suas qualidades comO fun
cionário exemplar. Prosseguindo em sua explanaçãi, o 
Senhor Diretor Executivo solicita do Conselho autori
zação para nomear uma Comissão que deverá elaborar 
estudos em torno do Plano de· Classificação de Cargos 
do CEG RAF, que já se encontra com uma defasagem sa
larial acentuada, tendo o Conselho se manifestado favo
ravelmente à matéria. Nada mais havendo a tratar, agra
'decendo a presença de todos, o Senhor Presidente- Dr. 
Aiman Nogueira da Gama- declara encerrados os tra
balhos, e, para constar, eu, Maurício Silva, Secretário 
deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais 
membros. 

Brasília, 22 de setembro de 1983. - Almu Nogueira 
c!_a -~•ma, Presidente em exer~ício- Lulz do Nuclmeoto 
MODteiro - Sarah Abrahio - Lutluo dfl Figueiredo 
Mesquita - Aloísio Bubollll de Souza. 
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l-ATA DA 163• SESSÃO; 
EM 28 DE SETEMBRO DE 1983 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. !"'
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos dos seguintes pro
jetas; 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
163/83 (n~' ·5.237/81, na Casa de 
origem), que altera a redação do§ 
51' do art. 13 da Lei nl' 5.890, de 8 de 
junho de 1973, elevando o valor da 
contribuiçãõ miiiima dos profissio
nais liberais. 

- Projeto de Lei da Câmara n~> 

SUMÁRIO 

dente da República, que altera a es
trutura da Categoria Funcional de 
Psicólogo, do Grupo-Outras Ativi~ 
dades de Nível Superior, e dá ou~ 
tras providências. 

- Projeto de Lei da Cimãra n9 
165(83 (n' 1.207(83, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que con
cede pensão especial a Augusto 
Schulze e dá outras providências. 

-Projeto de Decreto Cc!Sislati
vo n., 36/83 (n., 26/8J; na Câffiara 
dos Deputãdos), que aprova o tex
to do Acordo sobre Cooperação 
Econômica e Industrial entre o Go
verno da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República 
Italiana, celebrado em Roma, a 18 
de outubro de 1982. 

164/83 (n~> 9/83, na Casa de ori- 1.2.2- Pareceres encaminhados 
gem). de iniciativa do Senhor Presi- -à Mesa 

1.2.3 - Comu-mc&Ções da Presi
dência 

- Prazo para oferecimento de 
emendas aos Projetas de Lei da Câ
mara:-n.vs 164 e 165, de 1983, lidos 
no Expediente. 

- Recebimento da Mensagem 
n9 183/83 _(n., 355./83_, na origem), 
submetendo ao Senado Federal 
proposta de reassentamento de ex
ocupantes de áreas indígenas, atra-
vés de alienação de terras de domí
nio da União, com área sUperior a 
3.000 ha, situadas no Estado de 
Mato Grosso. 

1.2.4 - Comunicação da Lide
rança do PDS 

- Refer~nte &-renúncia do Sr. 
Carlos Alberto ao cargo de Vice
Líder do PDS. 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 163' Sessão, 
em 28 de setembro de 1983 
I• Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47• Legislatura 
Presidência dos Srs. Nilo Coelho, 

Moacyr Da/la e Lenoir Vargas 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE P!l.& 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

lris Cêlia - Mário Maia - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa -José Sariley
Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Uns - Virgílio 
Távora- Carlos Alberto- Humberto Lucena- Mil
ton Cabral - Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Gui~ 
lherme Palmeira - Luiz Cavalcante- Lourival Baptis
ta- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Via
na -João Calmon -José lgnácio- Moacyr Dalla
Itamar Franco - Murilo Badaró - Henrique Santillo 
-Lázaro Barboza- José Fragellí- Saldanha Der:zi
Affonso Camargo - Álvaro Dias - Jaison Barreto -
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octavio Cardoso 

O_ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Ses. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro ·aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
o Sr. 19-SecretâriO procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. 19-Secretârio da Câmara dos Deputados enca
minhando à revisão do Senado autôgrafos dos seguintes 
projetas: 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 163, DE 1983 

(o., 5.237 f81, na Casa de origem) 

Altera a redação do§ 5" do art. 13 da Lei n" 5.890, 
de 8 de junbo de 1973, elevando o valor da contriM 
buiçàO- mínima dos profissionais liberais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (Q o§ 59 do art. 13 da Lei n., 5.890, de 8 de ju
nho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 

§ 59 A contribuição mínima compulsória para 
os profissionaiS liberais é a correspondente à classe 
de 3 (três) a 5 (cinco) anos de filiação, sem que se su
primam, com isto, os períodos de carência exigidos 
nesta e na Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960." 
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ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 
ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Via Superfície: 

Diretor Industrial Semestre ...........•.... r•··~··-~· .... 
Ano··········~·-~-·.····~············ 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 
Exemplar Avulso: Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

1.2.5- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n"' 

246/83, de autoria dQ S_r. Senador 
Lázaro Barboza, que institui obri
gação das· empresas de mineração 
investirem nos municípios em que 
se encontram suas minas. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 
247/83, de autoria do Sr. Senador 
Gabriel Hermes, que estabelece 
disposições uniformizadoras para 
fiscalização de profissionais IiPe
rais e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
248/83_, de autoria,_do Sr._ Senador 
Nelson Carneiro, que altera dispo
sitivo da Lei n"' 1.7ll,'de28 de ou
tubro de 1952., definindo como de 
efetivo exercício ·pata efeito de di
reito a qüinqtiênios o tempo da n~ 
cença especial não gozada pelo ser
vidor. 

1.2.6 --Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO - Estatização da- econo
mia nacional. 

Lázaro Barboza, que institui o regi
me ~special da pern1issão de lavra 
S:arimpeira, para o aprOVeitamento 
imediato de substâncias minerais e 
introduz alteraçõe~ no Cóc:H8o de 
MineraçãO. 

mentais e daqueles provenientes de 
incentivos fiscais. Aprovãdo, com 
emenila, após usar da palavra o Sr. 
Aloysio CQaves. À Comissão de 

-R:edaÇãO. · -
- ProjetO de Lei dp Senado n9 

158/82- Complement~r, de auto-
1.2.9- Req~erimento ria do Senador Itamar Franco, que 

veda a instituição ou majoração de 
....;.. N9 793/83, de urgência, nos tributo por Decreto-lei, e dá outras 

termos do art. 371, alínea «c", do -providências. Votação adiada, vai
Regimento Interno, para o Reque- ' _tando à Comissão de Constituição 
rimento nt~ 784/83, Solicitando a e Justiça, nos termos d_o_Requeri-
criação de uma Comissão __ Especial menta n~' 796/83, tendo usado da 
Mista para os fins que especifica. palavra os Srs. Itamar Franco e 

1.2.10 ~Apreciação de matéda Aloysio Chaves. 
Projeto de ResoluçãQ n9 105/83, 

-'Requerimento n'i' 791/83, -lido que autoriza a Prefeitu_ra Munici-
na sessão anterior, de autoria do pai de Riachuelo (RN), a elevar em 
Se Senador Affonso Camargo, so- CrS 7.678.943;63 o montante de: 
licítando autorização do _Senado sua dívida consolidada. Aprovado. 
para-participar, como Observador À Comissão de Redação. 
Parlamentar, da Delegação Brasi- ~ Projeto de Resolução n' 
!eira à XXXVIII Sessão de As- 106/83, que autoriza a Prefeitura 
sembléia Geral das Nações Unidas. Municipal de Mauá (SP), a contra-
Aprovado. tar operação de crédito no valor de 

SENADOR FÁBIO LUCENA 
- Resposta do Presidente_ Figuei
redo ao receber, no Palácio do Pla
nalto, delegação de prefeitos muni- -
cipais do movimento pró-reforma 
tributária. 

!.3 - ORDEM DO DIA 

- Substitutivo da _Câmara· dos 
Deputados aõ Projeto de Lei do Se
nado n• 188/82 (n' 6.717/82, na
quela Casa_), que altera a Lei n~' 

6.686, de 11 de setembro d.e 197_9, 
que dispõe sobre o exerçício da 
análise clínico-laboratorial, e deter-

CrS 1.746.558.000,00. Aprovado. Ã 
Comissão de Redação. 

~ Pi--ojeto -de Lei do Senado n9 . 

280/80, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos XctvogadOs do Bfasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar tribunais 
com jurisdição em todo territOfio 
nacional. Votação adiada por falta 
de quorum, tendo usado da palavra 
os Srs. Itamar Franco, Nelson Car
neiro, José Ignácio e Hélio Guei
ros. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder - ~20 anos do 
Centro Gráfico do Senado. 

1.2.7- Comunicação da Presi
dênda 

- Convocação _de sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que _designa. 

1 .2.8 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~' 
249/83, de autoria do Sr. Senador 

- w!n~_;:;Jutras providências. Aprovar 
do, ãpós usarem da pafãvra os Srs. 
Odacir Soares, Helvídio Nunes, 
JaisOn Barreto, Jose Lins, Marcon
des_ Gªd!;lha, Aloysi-o Chaves e 
GaStãO_ Miiller. À ComissãO de Re
dação. 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 
79/81 (n'i' 3.247 j80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigato
riedade de aplicação eril projefós 
específicos dos créditos e financia
mentos de organismos governa-

- Projeio de": Lei da Câmara n~' 
88/83 (n~' 190/83, na Casa de Ori
Sem), de inidativã do Senhor: Pr~i~ 
dente da- -I«:Piíblica, que concede 
pensão especial a Abigail Lopes, 
companheira do ex-sertaf!:ista 
Francisco Furtado Soares de Mei
reles. Discussão encerrada, ficaô.dO 

Art. 21' Esta Lei entra efu vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J'i' Revogam-se as diposições em contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a Legislação da Previdência Social e dá 
outras providências. ............. -........................ _.,,. ... , .. 

"Art. 13 

§ 59 A contribuição ll)ínima compulsória para os 
profissionais liberais e a correspondente à classe de 1 
(um) a 2 (dois) anos de. filiação, sem que se suprimam, 
com isto, os períodos de carência exigidos nesta e na Lei 

n'i' ~;~~:-•. ~:. :~ ~~-: ~a·g~o_s!_?. ~:.~.~~~-:· •. -.c·-· ••• _._ •• •-•. ~~- -~ 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nl' 164, de 1983 

(N9 9/83, na Casa de origem) 
De iniciaüva dó Senhor Presidente da República 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de Psi
cólogo, do Grupo-Outras Atividades de Nível Supe
rior, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'i' A Categoria Funcional de Psicólogo, código 
NS-907 ou LT-NS-907, do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Superior, a que se refere a Lei n'i' 5.645, de 10 de de
zembro de 1970, fica alterada na forma constante dQ 
anexo _desta lei. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente pqsicio
nados nas referências NS-1 a NS-4 da Categoria Funcio- · 
nal de Psicólogo ficam automaticamente localizados na 
referência NS-5, inicial da Classe A. 

Art. 21' A alteração a que se refere o artigo anterior 
não acarretará elevação de vencimento _o_u salário, ressal
vada a hipótese de que trata o parágrafo único respecti
vo. 

§ 11' O preenchimento dos cargos das classes especial 
e intermediárias da Categoria Funcional de Psicólogo, 
far-se-á mediante progressão funcional Ou outras formas 
regulares de provimento. 

§ 21' Os servidores atingidos pela alteração a que se 
refere este artigo serão posicionados nas novas classes da 
categoria funcional, mantidas as respectivas referênCias 
de vencimento ou salário. 
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a votação adiada por falta de quo- 2.2.2 - Comudicações da Presi-
rum. dência 

- Projeto de Lei do Senado n9 - Referente ao Sr. Séi1ador Sal-
337/81, de autoria da ComissãO danha Derzi que integrará a Dele
Especial do Júri Popular, que alte- gação do Grupo Brasileiro à s~ As
ra dispositiVo do Código Periar--s-embléia Gefal da Organização 
(Decreto-lei n"' 2.848-, de 7-áe de- Mundial de TuriSmo, a realizar-se 
zembro de 1940} e do Código de em Nova Delhi, no perfodo de 3 a 
Processo Penal. Discussão sobresta- 14 de outubro próximo. 
da por falta de quorum, para vo- - Referente a designação dos 
taçào do Requerimento n9 797/83, Srs. Senadores Arilaral Furlin, 
tendo usl:ldo da palavra os Srs. Mu- Humberto Lucena e Murilo Bada-
rilo Badaró e José Ignácio. ró, para integrar a Delegação Bra

sileira à Septuagésima Conferência 
1.4- DISCORSOS-APÚS A Interparlamentar, a realizar-se em 

ORDEM DO DIA Seul, República da_Coréia. 

SENADOR JOSE UNS--- Di- 2.2.3 ..... Comunicações 

vulgação de documentos, classifi- _ Dos Srs. Senadores Am~ral 
cados como confidenciaiS-, a respei- -- Furlan e Affonso C<imargo, que se 
to do problema surgido com a ausentarão do País. 
Coroa-Brastel. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA 2.3- ORDEM DO DIA 

PRESIDENC!A 

- Referente ao término de pra
zo para oferecimento de emendas 
ao projeto de Decreto Legislativo 
n9 33/83, que aprova as contas do 
Senhor Presidente da República, 
relativas ao exercício de 1981. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROX!MA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA 164• SESSÃO, 
EM 28 DE SETEMBRO DE 1983 

2.I- ABERTURA 

2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerime-nto 

- N9 798/83, de autoria do Sr. 
Senador Saldanha Derzi, de dis
pensa de interstício e -préviã. distri
buição de avu"lsos parã. o--Projeto de
Resolução n9 109/83, Que autoriza 
o Governo do Estado de Ma to 
Grosso do Sul a elevar em CrS 
2.878.260.000,00, o montante de 
sua dívida consolidada, -a- fim de 
que figure na Ordem do Dia da ses
são seguinte. Aprovado. - -

- Requerimento n9 785/83, de 
desarquivamento do Projeto de Re
solução n9 16/82, de autoria da Co
missão Diretora, que altera e acres
centa dispOsitivÕs à Resolução nl' 
146, de 5 de dezembro de 1980, mo
dificada pela Resolução nl' 50, de 
30 de junho de 1981, e dá outras 
providências. Aprovado. 

- Requerimento n~> 790/83, soli
citando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso pro~ 
nunciado pelo MiniStro Ramiro 
Saraiva Guerreiro, na sessão da 
XXXVIII Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em New York, a 
26 de setembro de 1983. Aprovado. 

- Projeto de Lei da Câmaia -õ.9 
83/83 (n' 6.239/82, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presi~ 
dente da República, que autoriza o 
Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas - DNOCS, Au~ 
tarquia vinculada ao Ministério do 
Interior, a_doar o imóVel que men
ciona, sítuado no Município de Ca
ritís, no EstadQdO Cearâ.-Aprova
do. À sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
85/83 (n' 8/83, na Casa de origem), 

de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Insti
tuto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, a 
doar o imóvel que menciona. Apro-
vado. Â sançãci. 

2.4 - DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Crescimento da insatisfação 
popular face a fome e a carestia. 

SENADOR LOUR!VAL BAP
TISTA - Discurso do Embaixa
dor Octávio Rainho Neves, Presi
dente do IBC, na abertura da 39• 
Sessão do Conselho da Organi
zação Internacional do Café. 

SENADOR MARTINS FILHO 
- Aâuzindo novas considerações 
sobre- o clima de insegurança e de 
violência no Estado do Rio Grande 
do Norte. Assassinato do prefeito 
Expedito Alves, de Angicos-RN. 

SENADOR GUILHERME 
PALMEIRA - Protelação nos 
reajustamentos dos preços da cana, 
do açúcar e do álcool. 

SENADOR GASTA-O~ 

MDLLER- Conclusões do "En
contro de Prefeitos pela Reforma 
TribUtária", realizada em São Pau
lo. 
2.5- DESIGNAÇÃO DA OR

DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3 - DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÕES ANTE
RIORES 

- Do Sr. Henrique Santillo, 
proferido na sessão de 26-9~83 

- Do Sr. Gabriel Hermes, pro· 
ferido na sessão de 29-8-83 

4- MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VJCE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

Art. 31' A nova estrutura das classes da Categoria 
Funcional de Psicólogo n-ão prejudicará a tramitação e a 
solução de pedidos de transferência e movimentação de 
servidores, apresentados até a data da vigência desta lei. 

conta das dotações próprias do Orçamento da União e 
das autarquias federais. 

Art. 5~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros. 

Art. 4~' A despesa com a execução desta lei correrá à Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Grupo 

Outras Atividades 
de Nível Superior 
(NS-900 ou 

ANEXO 
(Art. J9 da Lei n9 , de de de 198 ) 

Categoria Funcional Cõaigo Referência de Vencimento 
ou Salário por Oasse 

LT-NS-900)Psicóiogo NS~907 ou LT-NS-907Classe Especial NS~22 a 25 
ClasseC NS·17a2l 
Classe B NS-12 a 16 
Classe A NS Sa 11 

Quinta-fefra 29 4455 

MENSAGEM N• 61, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do arL 51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Dire"tor-Geraf do Departamento AdministratÍvõ do Ser
viço Público, o anexo projeto de lei que. "altera a estrutu
ra da Categoria Funcional de Psicólogo, do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior, e dâ outras provi
dências". 

Brasília, 22 de fevereiro de 1983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• I8I, DE IS DE JU
LHO DE I982, DO SENHOR DIRETOR-GERAL DO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SER
VIÇO PÜBL!CO 

Excelentissimo Senhor Presidente da República. 
Trata este expediente de proposta que tem por nm al

terar a estrutura da Categoria Funcional de Psic6logo, 
código NS-907 ou LT-NS-907, do Grupo Outras
Atividades de Nível Superior. 

2. A estrutura da Categoria Funcional de Psicólogo, 
como s_e encontra atualmente, deve ser corrigida con
soante as providências gerais de revisão salarial, adota
das pelo Governo. 

3. Conforme consta do anteprojeto de Jei apresenta
do, foi elevada a referência da classe inicial, permitindo
se que os atuais servidores posicionados nas referências 
NS-1 a NS-4 possam ficar automaticamente localizados 
na referência NS-5, inicial da classe A. 

4. Cumpre ressaltar que as referências acrescidas se
rão alcançadas mediante progressão funcional, com a 
observância das normas legais e regulamentares, as quais 
exigem, inclusive, a comprovação da existência de recur
sos orçamentários suficientes e a liberação desses_ recur
sos pela Secretaria de Planejamento da Presidência da 
Repóblica. 

5. Consta, ainda, do projeto, que os efeitos financei
ros decorrentes da lei de que ora se cogita não retroagi
rão, não justificando, pois, o pagamento de quaisquer di
ferenças de retribuição atrasadas. 

6. Nestas condições, tenho a honra de submeter à ele
vada consideração de Vossa Excelência o anexo antepro
jeto de lei, que consubstancia a medida proposta, para o 
devido encaminhamento ao Congresso Nacional, acom
panhada de mensagem, caso mereça a autorização de 
Vossa Excelência; 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevado respeito. -José Carlos 
Soares Freire, Diretor-Geral. 

- LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO N• 72.493, 
DE I9 DE JULHO DE I973 

Dispõe sobre o Grupo-Outras Ati..,idades de Níve-l 
Superior, a que se refere- o art. 29 da Lei n9 5.645, de 
1 O de dezembro de 1970, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 81, item UI, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 71' da Lei n<? 5.645, de lO de de· 
zembro de 1970, decreta: 

~~ CAPITULO I 

Do Grupo-Outras Atividades de Nível 
Superior 

Art. 1~> O Grupo~Outras Atividades de Nível Supe~ 
rior, designado pelo Código NS-900, abrange Categorias 
.FunCionais integradas de cargos de provimento efetivo, a 
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que são inerentes atiVidades compreendidas nas àreas 
biomédica, de ciências e tecnoJogia e de ciê!lcias huma
nas, sociais, letras e ·artes, pãra cujo desempenho ê exigi
do diploma de curso superior de ensino ou habilitação 
legal equivalente. 

Art. 2<;> As classes integrantes das Categorias FUncio
naiS do Grupo a que se refere este decreto distribl,l_lr-se
ão, na forma do disposto no art. 59 da Lei n<;> 5.645, de lO 
de dezembro de 1970, em 7 _(sete) níveis hierârquícos, 
com as seguintes característiCas, dentro de cada especia
lidade. 

Nível 7 - Atividades de s1,1pervisão, proifilffiação, 
coordenação ou execu_çã_o __ e;specializãda, em grau de 
maior complexidade, referentes~ I) -a trabªlhos de de-
fesa e proteção da saQde individual ou co1etiva1 incl_uin
do medidas de profilaxia, terapêutica e saneamento do 
meio; II) - a estudos e trabalhos relativos a assistência 
buco-dentãrio; III) - a trabalho de defesa sanitária, 
proteção, aprimoramento e desenvolvimento da agrono
mia e da pecuária e de fiscalização do comércio e da In
dústria de produtos de origem vegetal e animal; IV)- a 
projetas, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, es
truturas, transportes, desenvolvimento industrial, pre
servação e exploração de riquezas minerais, melhora
mento das condições de navegação marítima ou interior 
e aperfeiçoamento da técnica e da indústria na~ionais, 
especialmente no que se refere ao seu aspecto tisico
mecânico; V)- a estudos, trabalhos e projetas relativos 
a levantamentos geofísicos e geoquímicos; VI)- a pro
jetas de pesquisa e análise econõmiCo naCionais e inter
nacionais, sobre comércio, indústria, finanças, estruturas 
patrimoniais e investimentos nacionais e estrangeiros; 
VII)- a estudos, pesquisas, análise e projetas sobre ad
ministração de pes-soal, material, orçamento, organi
zação e métodos; VIU)- a trabalhos de pesquisa e estu
dos pedagógiC-Os, visando à solução dos problemas da 
educação, a orientação e técnicas educacionais _e a a,dmi
nistração escolar; IX) - a trabalhos de administração fi
nanceira e patrimonial, contabilidade e auditoria, com
preendendo análise, registro e ·perícía contábeis; X) - a 
trabalhos, estudos e projetas relativos à tecnica atuarial; 
XI) - a projetas e trabalhos _de fisç:alização da o_bserv-ân
cia das leis do trabalho, nas instit_~~ões de_direíto priva
do. 

Nível 6 - A) - Atividades de supervisão, coOrde
nação, programação ou execução especializada em grau 
de maior complexidade, referentes: I)- a trabalhos e es
tudos relativos à metodos e técnicas de produção contro
le e análise clínica e toxicológica de medicamentos; II) -
a projetas relativos à constrUção e fiscalização de obras 
da União e à elaboração de normas para a conservação e 
reconstituição dos próprios Óacionais; III)- ã eStudos e 
projetas visando a() aperfeiçaómenfo da têcnica e da in
dústria nacionais no campo da química e da fíSiCO~ 

química e na parte relacionada com novos produtos e 
técnicas de extração; IV) - a estudos e racionalizaç_ão 
dos problemas relativos à exploração e conservação de 
recursos florestais; V) - a estudos, pesquisas, projetas, 
análise e controle estatístico dos fenômenos coletivos nos 
setores econômicos~ social, financeiro, agdcola, indus
trial e científico; VI) - a trab~lhoS e implantação de 
programas relativos aos fenômenos sociais; VII)- a tra
balhos de relações públicas, revisão, coleta e preparo de 
informações, para divulgação oficial falada, escrita ou 
televisionada. 

B) Atividades de coorde_nação, orientação ou ~xe
cução especializada em grau de complexidade média, re
ferentes aos trabalhos,_ estudos e projetas indicados no 
Nível7. , -

Nível 5 - Atividades de supervisão, coordenação, 
programação ou execução especializada em gra~ de 
maior complexidade, referentes: I) -a trabalhos relati
vos à observação, ao cuidado, à educação sanitãria dos 
cioentes, gestantes e acidentados, ao cumprimento das 
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prescrições médicaS e aplicação de medidas destinadas à 
preven~ão de doenças; li) -a estudos sobre o compor
tamento humano e a dinâmica da personalidade, envol
vendo _diagnóstico psicológico, orientação psicopedagó
gica e solução de problemas de ajustamento do ser hu
mano; III) - a trabalho, estudos e projetas rilativos a 

_ ~ reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisa de 
caráter físico-geográfico, biogeográfico, ântropogeogrâ- =

fico e geoeconômico necessários ao conhecimento elo 
Pafs e das regiOes e áreas do território nacional, destina
dos a servir de apoio à política social, econõmica e admi
nistrativa de órgãos públicos; IV)- a trabalhos de difu
são e aprimoramento de assuntos c1,1lturais, na área dele
tras, música, artes plásticas, teatro e conservação e res
tauração de obras históricas e artísticas. 

Nível 4- A) Atividades de supervisão, coordenação, 
prOgramação ou execução especializada, em grau de 
maior complexidade, referentes: I) - a trabalhos de le
vantamentos topográficOs e geodêsicos, vistorias, arbi
tramentos, perícias e avaliações concernentes· à ·agrimen-

~ sura; li) - a trabalhos e proietos relativos à avaliaçtto 
dos recursos naturais da atmosfera, ao estudo dos fenô
menos meteorológicos e às previsões do tempo; lll) -a 
trabalhos relacionados com a aplicação dos processos de 
fabricação e manutenção da qualidade da produção, nos 
diversos ramos da engenharia; IV)- a trabalhos de pes
qUiSa, estudo e registio bibtiogdfico de documentos e in
fo"trhações culturalmente importantes; V) - a trabalhos 
relativos à utilização de métodos e têcnicas fisioterápi
cas, terapêuticos e recreacionais, para a reabilitação físi-
ca e mental do indivíduo, -

B) Atividades de orientação ou execução especializada 
em grau de complexidade mediana, referentes aos traba
lhos, estudos e projetas indicados na alínea A, itens Ill; 
IV, V e VII do Nível 6. 

C) Atividades de exe_cução qualificada, sob supervisão 
superior;referentes aos trabalhos, estudos e projetas in
dicados no Nível 7 e nos itens I, 11 e VI da alínea A do 
N~vel 6. -

N!vel 3 -A) Atividades de supervisão, coordenação, 
programação ou execução especializada, referentes: I) -
a trabalhos relacionados com õ desenvolvimento, diag
nóstico e tratamento da comunidade, em seus aspectos 
sociais; II).- a trabalhos relativos à educação alimentar, 
nutrição e dietética; para indivíduos ou coletividades. 

B) Atividades de orientação ou execução especializa
da, em grau de mediana complexidade, referentes aos 
trabalhos, projetas e estudos indicados nos itens II, I II e 
IV do Nível 5. 

Nível 2- Atividades de execução qualificada, sob su
pervisão superior, referentes aos trabalhos e estudos in
dicaçl.os-na alínea A, itens III, IV, V e VIl do Nível6, 
nos itens II, III e IV do NíveiS e na alínea A do Nível4. 

Nível l - Atividades de execução qualificada, sob su
pervisão supe-rior, referentes aos trabalhos indicados na 
alínea A do Nível 3. 

Art. 3>? Q_ Grupo-Outras Atividades de Nível Supe
rior é constituído pelas Categorias Funcionais abaixo in
dicadas: 

Código NS-901 -Médico; 
Código NS-902 - Médico de Saú.de Pública; 
Código NS-903 - Médico do Trabalho; 
Código NS-904 - Enfermeiro; 
Código NS-905 - Nutricionista; 
Código NS-906 - lecnico em Reabilitação; 
Código NS-907 - Psicólogo; 
Código NS-908 - Farmacêutico; 
COdigo NS-909 - Odontólogo; 
Código NS-910- Médico Veterinário; 
Código NS-911 - Zootecnista; 
Código NS-912 - Engenheiro-Agrônomo; 

Çódigo NS-913 - Engenheiro Florestal; 
Código NS-914- Engenheiro Agricultor; 
Código NS-915- Meteorologista; 

Código NS-n_6 - Engenheiro; 
Código NS-917- Arquiteto; 
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Código NS-918 - Engenheiro de Operações; 
Código NS-919- Geógrafo; 
Código NS-920 - Geólogo; 
Código NS-921 - Químico; 
Código NS-922 - Economista; 
Código NS-923 - Técnico de Administração; 
Código NS-924 - Contador; 
Código NS-925 _ ~Atu_ário; 
Código NS-926 - Estitístico; 
Código NS-927 - Técnico em Assuntos Educacio-

nais; 
Código NS-928 - Técnico em Assuntos Culturais; 
Código NS-929 - Sociólogo; 
Código NS-930 - Assistentes SOcial; 
Código NS-931 - Técnico em Comunicação Social; 
Código NS-932 - Bibliotecário; 
Código NS-933 - Irlspetor do Trabalho. 
Parágrafo único. As classes das Categorias Funcio

nais previstas neste artigo são distribuída~ pela escala de 
níveis, na forma do Anexo. 

CAPITULO II 
_Da Gomposição das Categorias Funcionais 

Art. 4>? As Categorias Funcionais do Grupo-Outras 
Atividades de NíVel Superior deverão atender às neces$i
dades de recursos humanos dos Ministérios, órgãos inte
grantes da Presidência da República, órgãos do Minis
tério Público, Autarquias Federais e Tribunal MarítiniO. 

Art. 5~ Poderão integrar as Categorias Funcíonais a 
que se refere este decreto, mediante transposição, os car
gos vagos e ocupados, cujas atividades se identifiquem 
com as mencionadas no arL 1"', observadas as respectivas 
especialidades, de acordo com o seguinte critério: 
I- Na Categoria Funcional de Médico, os cargos de 

Médico, Médico Puericultor, Médico N_utrólogo, Médi
co Psiquiatra e Médico Legista. 

II - Na Categoria Funcional de Médico de Saúde 
Pública, os de Médico Sanitarista. 

III- Na Categoria Funcional de Médico do Traba
lho, os de Médico do Trabalho. 

IV -Na Categoria Funcional de Enfermeiro, os de 
Enfermeiro e, por transformação, os de Auxiliar de En
fermagem e de Parteira, cujos ocupantes possuam diplo
ma de Enfermeiro ou de curso superior de Obstetriz, de
vidamente registrado. 

V - Na Categoria Funcional de N utricionista, os de 
Nutricionista e Técnico de Nutrição. 

VI- Na Categoria Funcional de Técnico em Reabili
tação, os de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional e, 
por transformação, os de Auxiliar de Fisioterapia e Au
xiliar de Praxiterapia cujos ocupantes possuam diploma 
de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional devida
mente registrado, ou habilitação legal equivalente. 

VH - Na Categoria Funcional de Psicólogo, os de 
Psicólogo, ressalvado o disposto no item XXV deste arti
go, e os de Psicologista. 
VIU~ Na Categoria Funcional de Farmacêutico, os 

de Farmacêutico e, por transformação, os de Prátic_o de 
Farmácia cujos-ocupantes possuam diploma de Farma
cêutico" devidamente registrado. 

IX- Na Categoria Funcional de Odontólogo, os de 
Dentista e Cirurgião-Dentista e, por transformação, os 
de Protêtico cujos ocupantes possuam diploma de Odon
tólogo devidamente registrado. 

X-Na Categoria Funcional de Médico Veterinário, 
os de Veterinário e, por transformação, os de Técnico 
Rural, cujos ocupantes possuam diploma de Médico Ve
terinário devidamente registrado. 

XI- Na Categoria Funcional de Engenheiro Agró
nomo,- os d~ Engenheii-o Á.grônomo e, por transfor
mação, os de Técnico Rural cujos ocupantes possuam di-
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p\oma de Engenheiro Agrônomo, devidamente registraw 
do .. 

XII--Na Categoria Funcional de Engenheiro Flores~ 
tal, os de Engenheiro Florestal. 

XIII- Na Categoria Funcional de Engenheiro
Agrimensor, os de Agrimensor e, por transformação, os 
de Auxiliar de Engenheiro cujos ocupantes possuam di
ploma de Engenheiro-Agrimensor devidamente registra
do ou habilitação legal equivalente. 

XIV- Na Categoria Funcional de Meteorologista, os 
de Meteorologista. -

XV- Na Categoria Funcional de EngeriheirÕ, os de 
Engenheiro, En"genb.~iro -de-Minas e MetalUrgia, Enge-. 
nheiro- de POrtos e ViaS-Na-vegáveis e ÊngenheÍro
TecnologiSia e, Por transrormãçào, Os:-de Auxiliar "de-En-
genheiro, lnspetor de Telecomunicações, TécniCO--de Te--=
lecomunicaçàes (Assessor de Elt!trô-nica,-"fécilÍco de! Ele
trônica, Inspetor Eletrotécnico e Eletrotécnico cujos 
ocupantes possuam diploma de Engenheiro devidamente 
registrado, 

XVI- Na Categoria Funcional de Arquiteto, os de 
Arquiteto e Engenheiro-Arquiteto e, por transformação, 
os de Desenhista e Auxiliar de Engenheiros cujos ocu
pantes possuam diploma de Arquiteto devidamente re
gistrado. 

XVII -Na Categoria Funcional de Geógrafo, os de
Geógrafo. 

XVIII -Na Categoria Funcional de Geólogo, os de 
Geólogo. 

XIX- Na Categoria Funcional de Química,- os d~e 

Químico e Químico~TecnorOgiSta. 
XX- Na Categoria Funcional de EcOnomista, os de 

Economista, Técnico de Ecoriomia e FinanÇas e, pOf · 
transformação, os de Inspetor de Previdência do Minis
tério do Trabalho e PreVidência Social e do Instituto- de 
Previdência e Assistência dos. Servidores do Estado, os 
de Inspetor de Indústria e Comércio e os de Técnico de 
Migração cujos ocupantes pOssuani diploma de EcOnO
mista devidamente registrado. 

XXI- Na Categoria Funcional de Técnico de Admi
nistração, os de Técnico de Administração e os de Asses
sor para Assuntos Legislativos e, por transformação, os 
de Assistente de Administração, Oficial de Adminis
tração, Assistente Comercial e Inspetor de Indústria e 
Comércio cujos ocupantes posSuam diploma de Técnico 
de Administração devidamente registrado ou habilitação 
legal equivalente_, 

XXII- Na Categoria Funcional de Contador os de 
Contador e. por transformação, os de Jnspetor de Previ
dência do Ministério do Trabalho e do Instituto de Pre
vidêilcia e Assistêncía dos Servidores do Estado, os de 
Jnspetor de Seguros dessa 4ltima Autarquia, os de Inspe
tor de Indústria e Comêrcl:O tf õs- de Técnico de Contabi
lidade cujos ocupantes possUam diPloma d"e Contador 
devidamente registrado. 

XXIII- Na Categoria FunCional de Atuário, os de 
Atuãrio e, põr transforinãção, ·os- de inspe!or de Indús
tria e Comércio e de Auxiliar de Atuãrio cujOs ocupantes 
possuam diploma de Bacharel em Ciências Contábeis e 
Atuariais. -

XXIV- Na Categoria Funcional de EstatístiCO; os-óe 
Estatístico e, por transformação, os de Auxiliar de Es
tatístico cujos ocuPantes possuam diploma de Estatlstico 
devidamente registrado ou habilitação legal equivalente. 

XXV -Na Categoria Funcional de TéCilico em Às
suntos Educacionais, os de Tecnico de Educação, So
ciólogo, Psicólogo, Inspetor de Ensino e InstrutOr de En
sino Superior, d~ Ministério da EducaÇão e Cultura, 
beri:L como, por transfonnação, os de Assistente de Edu~ 
C<!çâO cujos ocupantes possuam diploma -de B8.charel em 
Pedagogia devidamente registrado. 

XXVI- Na Categoria Funcional de Técnico elll As
suntos Culturais, os de COnservador do Patrimônio His~ 
tórico e Artístico N acioriã.t; ConserVador de MuSeu, 
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Orientador Musicaf, Musicista, Produtor Radiofônico, 
bem como_. por transformação, os de Preparador de tex
tos cujos ocupantes possuam diploma de curso superior 
de Letras e os de Arquivista cujos ocupantes possuam di
ploma do curs.o superior de História ou Museologia de
vidamente_ registrados. 

XXVII- Na Categoria Funcional de Sociólogo,_ os 
de Sociólogo e, por transformaÇão, os de TécniCo d"e-K"fi.: 
graçào cujos ocupantes possuam diploma do curso supe
rior de Ciências S.Ociais, devidamente registrado. 

XXVIII- Na Categoria Funcional de Assistente So
cial,_ os_ de_Assistente Social e, por transformação, os de 
Técnico de. Migração e os de Agente Soci_al cujos.ocu
pantes possuam diploma de Assistente_ Social deviçla
mente registrado, ou habilitação legal equivalente. 

XXIX- Na Categoria Funcional de Técnico em Co
municação Social,. os de Redator e Revisor. 

XXX- Na Categoria Funcional de Bibliotecário, os 
de Bibliotecário e Documentarista e, por transformação, 
os de Arquivista e_de Auxiliar de Bibliotecário cujos ocu
Pantes possuam diploma de Bibliotecário devidamente 
registrado, ou habilitação legal equivalente, 

XXXI- Na Categoria Funcional de lnspetor do Tra
balho, os de Inspetor do Trabalho e, por transformação, 
os de Assistente Sindical que possuam diploma de ba
charel em Direito ou em Ciências CoÍltábeis e Atuaiiais. 

§ [Q Poderão concorrer à inclusão na Categoria 
Funcional de Zootecnista. mediante transformação dos 
cargos respectivos, os Engenheiros Agrônomos e Médi~ 
cos VeterinárioS que possuam habilitação legal para o-
éiel-clcio da profissão. · · -

§ 29 Os ocupantes de cargos de Professor, do Qua~ _ 
drô de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, que 
não foram transferid-os para os quadros das Autarquias 
educacionais, poderão concorrer a transformação doS 
respectivos cargos para a Categoria de Técnico em As
Suntos Educacionais. 

§ 39 Poderão, também, concorrer, originariamente, 
à inclusão n_o Grupo -:-. Out_ras Ativi~ades de ~ível S!J· 
perior: 

a) os funcionários que tenham sido agregados, na 
forma do art. 60 da Lei n9 3.780, de 12 de julho de 1960, e 
enquadrados em símbolos de cargo em comissão ou 
função gratificante de atribuições básicas correlatas com 
as indicadas no :irt. 19 deste decreto; 

b) o agregado cujo cargo efetivo, ocupado i~ediata e 
anteriormente à agregação, deva ser incluído nas Cate
gorias de que trata este decreto, desde que Possua diplo
nla de correspondente curso sl_lperior ou habilitação le
gal equivalente; 

c) os ocupantes efetivos de cargos de Tesoureiro,_ 
Tesoureiro-Auxiliar e Fiel do Tesouro, que possuam di
pfáina de curso superior ou habilitação legal equivalente, 
para o exercício das atividades do Grupo. 

Art~ 69 Os cargos ocupados serão transpostos ou 
transformados mediante a inclusão na Categoria Fun
cional própria, dos respectivos ocupantes que possuam 
dípiOnia- do correspondente curso superior ou habili
taÇão leg"al equivalente e far-se~á do maior para o menor 
ilível, nos Iimítes da IC!tação estabelecida para cada área 
de esi)t::cialidade p_or ordem rigorosa de classificação dos 
habilitados no processo seletivo a que se refere o Capítu
lo 111 deste decreto. 

§ 19 Os caf&Os_que, d~acorº"o com a ordem de classi
fiCação dos resPectivos ocupantes, excederem ao número 
fuad·Õ- p~tra- a classe superior da Categoria Funcional se
r~o -transpostos_ O!J t_ra~~fÕrmados para ;i !=lasse ime_d~a
tãiDe_n_te _ii:t-fefior, oU~ -se ai_nda _occ:'~rer a hipc)~ese prevista 
neste pafãgrafo, para a êtassC:.~inferior :;;egulnte.-

§ 29 À transformação de cai-gos a que são atualmen
te afetas atividades au.xiliares_das de nível superior, indi
caçlos no- art. 59 deste deereto, far-se-á somente para a 
classe inicial g~ correSpondente CategOl-ia Funcional i 
no limite de até 60% (sessenta por cento) da lotação da 
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classe, flxada para cada área de especialidade, devendo 
realizar-se em etapa subseqUente à da transposição dos 
cargos de nível superior e anteceder a transformação pre
vista _no art. 15 do Decreto n9 70.320, de 23 de março de 
1972, a que s.e refere_ o parágrafo seguinte. 

§ 3"' Se a lotação ã.provada para a Categoria Funcio~ 
nal for superíoi' ao número de funcionários habilitados 
no processo seletivo, será ela completada na forma esta
belecida em Instrução Normativa baixada pelo Órgão 
Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal- SJPEC, observado o disposto nos arts. 99, § 
J9, e 15, do Decreto n9 70.320, de 23 de março de 1972. 

Afl. 79 A lransposição ou transformação de cargos, 
a "que se refere'o art. 5"', deste decreto, somente será pro
cessada apÓs a aprovação da lotação com base no resul
tadO dos estudos relativos à fixação qualitativa e quaÍlti
tava dos cargos necessários às novas unidades organiza
cionais. 

CAPlTULO llJ 
Dos Critérios Selethos 

Art. 89 Os critérios seletlvos para a transposição ou 
transformação de cargos, objetivando comprovar a -ca
paCidade Potenciãl do funcionário Com vistas ao deserri
penho das atividades inerentes às Categorias Funcionais 
do Grupo -Outras Atividades do Nível Superior, se
rão, basicamente; os ~eguin_tes:~ 
I- ter ingressado em virtude __ de concurso público, na 

série de classe ou classe singular a que pertenc_er o cargo 
a ser transposto ou transformado; 

II - ter_ ingressado em virtude de concurso público, 
ou prova pública de habilitação de caráter competitivo, 
na carreira ou série funcional que tenha legalmente ante
cedido a série de classe ou classe singular a que pertencer 
o cargo a ser tr:::tnsposto ou transformado; 

III - ter ingressado em virtude de concurso público, 
ou prova de habilitação de caráter competitivo, em série 
de classes, classe singular, carreira ou série funcional de 
atribuições correlatas ou afins com as da Categoria Fun
cional para a qual deva o cargo ser transposto ou trans
formado; 

IV- para os que não satisfizerem os requiSitos indi
cados nos itens anteriores, verificação de desempenho, 
segundo critérios prãticos e objetivos, compatíveis com a 
natureza e especialidade das atividades da Categoria 
Funcional, estabelecidos pelo Órgão Central do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Federal, em articu
lação com as unidades especializadas onde se desenvol
Vam as atividades e com os órgãos de pessoal dos Minis
térios, Órgãos integrantes da Presidência da República e 
Autarquias Federais. 

Art. 99 Para _efeito do disposto no art. 69 e seu§ J9 
deste decreto, a classificação dos ocupantes dos cargos a 
serem transpostos ou transformados, habilitados de 
acordo com o artigo anterior, far-se-á classe por classe, a 
c_omeçar pela mais elevada, observada a seguinte ordem 
de preferência: 

a) quanto à habilitação: 
19) o habilitado na forma do item I deste artigo; 
29) o habilitado na forma do item II; 

~3\') o habilitado na forma dos itens UI e IV, 
h) em igualdade de condições de habilitação: 
19) o de maior tempo na classe;_ 
2Q) o de maJor tempo na série de classes ou_ classe sin

gular a que pertencer o cargo a ser transposto ou trans
formado; 

39) o de maior tempo de serviço público federal; 
49 o de maior tempo de serviço pú:blico. 
§ 19 O tempo de serviço correspondente à agregação 

será somado ao_ da classe_ a que pertencia o cargo efetivo 
anteriormente ocupado pelo agregado, para o fim do dis
posto na alínea b deste artigo. 
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§ 29 Os critérios de desempate, na hipótese prevista 
no§ 29 do artigo 6\'1 deste decreto, são os fixados neste ar
tigo. 

§ 3"' Na apuração dos 2 elementos enumera-dos neste 
artigo, tomar-se-ã pOr base a situação funcional existente 
à data da homologação do processo seletivo. 

CAPITULO IV 

Do Ingresso 

Art. 10. Ressalvado o disposto nos artigos 11 e 16 
deste decreto, o ingresso nas Categorias Funcionais do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, faNe-á 
na classe inicial, mediante concurso público em que se
rão verificadas as qualificações essenCiais exigidas, nas 
respectivas especificações, para o desempenho das ativi
dades inerentes à classe. 

Parágrafo único. ·somente poderá inscrever-se no 
concurso quem possuir: 

a) diploma de curso superior, ou habilitação legal 
equivalente, em relação às CategoriaS Funcionais a: -que 
sejam inerentes atiVidades correspondente a profissões 
regulamentadas; 

b) diploma de conclus~o do curso superior de Fisiote
rapéuta ou Terapêufa "Ocupacional, ou habilitação legal 
correspondente, para a Categoria Funcional de Técnico 
em Reabilitação, observada a respectiva especialidade; 

c) diploma de conclusão dos cursos superiores de 
Geografia, Geologia, Ciências Sociais e de Meteorologia 
ou Físii:ã pãra -ás -cate&ofi.ãs- Funcionais de Geógrafo, 
Geólogo, Sociólogo e Meteorologista, respectivamente; 

d) diploma de conclusão de um dos cursos superiores 
de Direito de Ciências Contábeis eAtuariais, para a Ca
tegoria Funcional de Inspetor do Trabalho; 

e) diploma de conclusão de um dos cursos superiores 
de Teatro, Música, Artes Plásticas, Letras, História, Co
municação Social ou Jornalismo e Museologia, para a 
Categoria Funcionai de Téçnico· em Ass;u_ntos .Culturais, 
observada a respectiva especialidade; 

f) diploma do curso superior de ComuniCação Social 
ou Jornalismo, para a Categoria Funcional de Técnico 
em Comunicação SOCial, observada a respectiva especia
lidade; 

g) diploma de bacharel em Pedagogia ou dos cursos 
superiores de Psicologia, Filosofia, Ciências SOciais -e 
Educação Física, para a Categoria Funcional de Técnico 
em Assuntos Educacionais. 

Art. 11. Poderá ser reservado atê 1/4 (um quarto) 
das vagas verificadas na classe iniC~al de Categorias_Fun~ 
cionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior 
para provimento por ocupantes de classes iniciais de ou
tras Categorias do mesmo Gi"upo. 

§ }9 Somente poderão concorrer à progressão fun
cional prevista neste artigo oS funcionârios -que· preen
cham os requisitos legais e regulamentares estabelecidos 
para ingresso, devendo ser submetidos a treinamentO 
adequado e ao mesmo processo seletivo dos candidatos 
insci'ítOs no Concurso público para a Categoria Funciõ.:. 
na I. 

§ 29 A classificação dos candidatos habilitados no 
concurso público é dístinta da dos funcionãi:ios habilita
dos à progressão funciOnal podendo realizar-se simulta
neamente ambas as competições. 

§ 39 No caso de insuficiê_ncla_de habilit-ªdqs_j_ pro
gressão funcional, as vagas a esta destinadas poderão ser 
providas por candidatos habilitados no concurso públi
co. 

CAPITULO V 
Da Progressiq Funcional 

Art. 12. A progressão funciOnal dos ocupantes de 
cargos das Categoriãs Funcionais de que trata este decre
to far-se-á para a classe irriediatamente superior àquela a 
que pertença, observada, quando for o caso, a lotação fi-
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xada para cada área de especialidade e obedecerá ao cri
tério de merecimento na forma estabelecida cm regula
mentação específica, 

Art. 13. O interstício para a progressão fuilcional é 
de 3 (três) anos e será apurado pelo tempo de efetivo 
exercício na classe a que pertença o funcionário. 

Art. 14. Constituem, ainda requisitos indispensáveis 
para a progressão funcional: 
I- à classe C das Categorias Funcionais de Médico, 

Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho, Odon
tólogo, Médico Veterinário, Engenheiro Agrônomo, 
Zootecnista, Engenheiro Florestal, Engenheiro Econo
mista, Técnico de Administração, Técnico em Assuntos 
Educacionais, Atuário, Contador, Químico, Técnico em 
Comunicação Social, Saciólogci-e Geólogo, contar o fun
cionário, no mínimo 7 (sete) anos de experiência profis
sional e possuir diploma ou certificado-de conclusão de 
cursos de pós-graduação ou de especialização em nrvel 
equivalente. 

II -à classe C das demais Categorias Funcionais, 
contar o funcionário, no mínimo, 7 (sete) anos de expe
riência profissional e possuir certificado de conclusão de 
curso de especialização; e 

111- à classe B de todas as Categorias Funcionais de 
que trata este_ decreto, c~mtar o funcionário 4 (quatro) 
anos, no mínimo, de experiência profissional e possuir 
diploma ou certificado de conclusão de curso de especia
lização ou aperfeiçoamento. 

Art. I S. Os critérios de desempate no merecimento, 
época da realização das progressões e as normas para o 
respectivo processamento serão estabelecidos em regula
mentação geral ou específica, conforme o casO. -

CAPITULO VI 
Da Ascensão Funcional 

Art. 16. Poderá haver ascensão funcional, às classes 
iniciais das Categorias Funcionais de que trata este de
cieto, de ociiPantés de classes finais de Categorias inte
grantes de outros Grupos, desde que possuam o corres
pondente diploma de curso superior, oU habilitaÇãO legill 
equivalente, e se habilitem no processo seletivo estabele
cido, em regulamentação específica, para a Categoria 
Funcional. 

Art. 17. A época da realização e as normas discipli
nares do processamento da ascensão funcional serão ob
j~~? dç regulamentação geral. 

CAPITULO Vll 
Disposições- Gerais 

Art. 18. Os ocupantes dos cargos integrantes do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior ficam su
jeitos à jornada de trabalho estabelecida pela repartição 
de conformidade com o respectivo funcionamento, ob
servado o mínimo de 30 (trinta) horas semanais, poden
do ser convoca:dos sempre que o exigir o interesse do ser
viço, 

Art. 19. O ato que aprovar as especificações de clas-
ses do Grupo estabelecerá, no grau hierárqUiCo corres
pondente, as linhas de chefia inerentes aos cargos inte
grantes das Categorias FunciOnais que o coril.põem. 
_-Ar~ 20. _Poderá ser res~ryadoatê 1/4 (um quarto) 
das vagas existentes, ou que vierem a ocorrer, na classe 
iníciãl das Categorias Funcionais de que trata este decre
to, para serem providas pelos ocupantes de cargos rela
cionados no artigo 59, que não lograrem habilitação no 
procesSo seletivo para a transpoSiÇão 0-u iransfofiÜação 
dos cargo& respectivos, bem como para os aluais ocupan
tes de empregos regidos pela legislação trabalhista a que 
sejam inerentes idênticas atividades. 

§ }9 Os:candidatos ao provimento previsto neste ar
tigo serão submetidos ao processo seletivo a que se refere 
o artigo to deste decreto, devendo ser relacionados em 
classificaçãO distiiita da dos habilitados no concurso 
público. 

Setembro de 1983 

§ 29 Os funcionários que não lograrem habilitação 
continuarão em quadros suplementares, na forma esta
belecida no artigo 17, do Decreto n9 70.320, de 23 de 
março de 1972, e os empregados em tabelas extintas, po
dendo, entretanto, concorrer, mais uma vez, ao processo 
seletivo pafa o provimento. 

Art. 21. ESte Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

BrasLiia, 19 de julho de 1973; 1529 da Independência e 
85• da República. - EMIUO G. M~DICI - Alfredo 
Buzaid - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Gelsel 
- Mário Gibson Barboza - Antônio Delfim Netto -
Mário David Andreazza - Moura Cavalcantl - Jarbas 
G. Passarinho- Júlio Barata- J. Araripe Macêdo
Mário Lemos - Luiz de Magalhães Botelho - Antônio 
Dias Leite Júnior- João Paulo dos Reis Velloso- José 
Costa Cavalcanti - Hygino C. Corsetti. 

O anexo menciOnado no presente decreto foi publica
do no DO de 20-7-73. 

DECRETO-LEI N• 1.341 
DE 22 DE AGOSTO DE 1974 

Dispõe sobre a implantação gradualista do Plano 
de aassificação de Cargos de que trata a Lei n'i' 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras provi~ 
dências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. SS, item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1 'i' O Plano de Classificação de Cargos instituí~ 
do com base nas diretrizes estabelecidas na Lei n'i' 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, será aplicado simultanea
mente a todos os Grupos de cargos efetivos e às respecti· 
vas Categorias Funcionais, bem assim a totalidade de 
Órgãos integrantes da Administração Federal direta e 
Autarquias que hajam preenchido as condições estabele
cidas nos itens I e II do art. 811 da mesma lei, respeitadas 
as normas deste decreto-lei. 

Art. 2'i' A aplicaÇão dos valores de vencimento fixa
dos para os níveis de classificaçãO dos cargos efetivos, in
tegranteS-dOs Grupos-previstos na Lei n'i' 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, ou criados com fundamento em seu 
lirt. 49, far-sC::.á gradualmente, de acordo com a escala 
constante do Anexo I deste decreto-lei. 

Parágrafo único. A primeira aplicação du escala a 
que se refere este artigo, far-se-á a partir de J9 de no
vembro de 1974, passando os servidores, de três em três 
meses, de uma para outra faixã -gradual de vericimentó, 
õentro da ~lasse respectiva. 

Art. J'i' As faixas graduais de vencimentos a que se 
refere este Decreto-lei serão aplicadas ao servidor cujo 
cargo seja incluído no Plano de Classificação, mediante 
transposição ou transformação, e nos estritos limites da 
lotação aprovada para cada órgão, respeitudos os cri
térios estabelecidos no ato de estruturação do Grupo res
pectivo. 

§ I 9 A primeira faixa gradual de vencimento a ser 
atribuída ao servidor será aquela superior mais próxima 
do valor da retrib_uição percebida imediatamente antes 
da respectiva inclusão no Plano de Classificação de Car-_ 
gos. 
- § 29 Será atribuído o vencimento do nível ao servi

dor cuja retribuição já ultrapasse o respectivo valor, 
aplicando-se-lhe o_ disposto no § 2'i' do art. 69 _ des_!e 
Decreto-lei. 

§ J'i' Para efeito do disposto nos parágrafos prece
dentes considera-se retribuição a soma do vencimento 
com ·as- seguintes vantagens, conforme o ~so. 

a) gratificação pelo exercício, em i"egime de tempo in
tegral e dedicação '!xclusiva; 

b) gratifiC<tção por serviçO extraordinário vinculado 
ao regime de tempo integral e. dedicação exclusiva; 

c) gratificação de Função e outras Categorias, A, B e 
C; 
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d) parcelas e gratificação de exercício instituídas pelo 
Decr.eto-lei n' 1.024, de 21 âe outubro de 1969, e pelo 
Decreto-lei nQ I. 108, de 24 de junho de 1970; 

e) parte variável de remuneração, de que trata o 
Decreto-lei n9 1.025, de 21 de outubro de 1969; 

f) diãrías instituídas pela Lei n' 4.019, de 20 de de
zembro de 1961, e respectivas absorções; 

g) diferençãs mensais asseguradas pelos arts. 103 e 
106 do Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 
pelo Decreto-lei n9 673, de 7 de junho de 1969; 

h) gratificação de produtividade que esteja sendo per
cebida, à data deste Decreto-lei, por ocupantes dos car
gos a que sejam, especiffcam:ente, inerentes atividades de 
tributação, arrecadação e fiscalização de contribUiçÕes 
previdenciárias, considerada a moora mensal referente aO 
exercício de 1974, até 31 de outubro do mesmo ano; e 

i) gratificação de proOUtividade ou complemento sa
larial que estejam sendo percebidos pelo pessoal de au
tarquias vinculadas ao Ministério dos Transportes, com 
fundamento no Decreto-lei nll 5, de 4 de abril de 1966, e 
no Decreto-lei n~ 5 I 2, de 2 I de março de 1969, considera
da, quanto à primeira, a media nietlsal prevista na alínea 
anterior. 

§ 411 Cõm referência às gratificações mencionadaS 
nas alíneas a e b do parágrafo anterior, será, também, 
considerado: 

a) o valor da gratificação que vinha sendo paga a ocu
pante de cargo efetivo, de provimento em comissão ou 
de função gratificada, à data da reSpectiva investidura 
em cargo integrante do Grupo - Direção e Assessora
menta Superiores; e 

b) o valor de gratificação de tempo integral percebida, 
à data de vigência deste Decreto-lei, poi- ocupante de car
go em comissão ou funçãO gratificada integrante do sis
tema de classificação de que trata a Lei n~ 3.780, de 12 de 
julho de l960. 

Art. 411 Nas autarquias que não recebem transferên
cia de recursos da União destinados ao custeio de pes- -
soai, as despesas com a implantação do Plano de Classi
ficação correrão, excfusiVamente, à conta de seus prów 
prios recursos, ficando sujeitas, entretanto, àS normas 
deste Decreto-lei. 

Art. s~ Os ocupantes decargosjã incluídos no Plano 
de Classificação de que trãta a Lei n{> 5.645, de 1970, bem 
assim os abrangidos pelo disposto no § 29 do art. 39 deste 
Decreto-lei, não terão reajUstamentO nos valores de ven
cimento do nível, atê que estes se igualem aos da totali
dade de servidores pertencentes à mesma Categoria Fun
cional, dos demais órgãos da Administração Federal di
reta e autarquias, alcançados pela aplicação da escala 
gradualista de vencimento constante do Anexo I. . 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apli
ca ao Grupo Diplomacia (D-300). 

Art. 611 A partir da vigência do ato de inclusão dos 
cargos no Plano de Classificação a que se refere este 
Decreto-lei, cessará o pagamento de quaisquer retri
buições que estiverem sendo percebidas pefos respectivos 
ocupantes, a qualquer título, e sob qualquer forma, 
como previsto nas leis específicas de retribuição de cada 
Grupo, ressalvados: 

I) o salário-família~ 
II) a gratificação adiciOnai por ·tempo de serviço; 

UI) as demais gratificaÇões e aS indenizações especifi-
cadas no Anexo II deste Decreto-lei, observadas as defi
nições e bases de concessão constantes do mesmo Anexo. 

§ 111 Está compreendida no disposto neste artigo a 
proibição de conces-são ou pagamento aos servidores in
cluídos no Plano de Classificação a c[ue se refere a Lei n9 
5.645, de 1970, das seguintes vantagens: 

I - Gratificações e indenizações previstas nos § 19 do 
art. 13, nos arts. 15 e 16 da Lei fi9 4.709, de 23 de junho 
de 1965, e nos arts. 89, 11," 12 e J3 da Lei n{> 5.026, de 14 
de junho de 1966, para o pessoãfdas Campanhas de Saú
de Pública; 
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II- GratifiCações especiais instituídas pelos arts. 32 e 
34 do Deci="etC?·lei n11 411, de 8 9-ejaneiro de 1969, para_o 
pessoal em exercício n-os Territórios Federais; 

III- Gratificações de que trata o art. 311 do Decretow 
lei n~ 226, de 28 de fevereiro de 1967, para I? pessoal a 
Serviço da Conta "Emprego e Salário'', do antigo Minis-
tério do T"r<lbalhO·-e Previdênciã -Social. -

IV- Gratificações estabelecidas rio Estatuto dos Ser
vidores do antigo IBRA, com fundamento no art. 16 da 
Lei nll 4.947, dê 6 de abril de 1966. . . 

§ 2' Os funcionários que, em decorrência da apli
cação do disposto neste: artigo, sofre~em redução no to
tal da retribuiçãO mensal legalmente percebida terão as
segurada a diferença como vantagem pessoal, nomínal
merite identilicâvel, que serâ abs9rvida pelos aumentos 
de vencimento supervenientes à vi8ê0cia d·o ato da res
pectiVa inclusã4) no: Plano de. CI~ificação de Cii!gos; in
ClusiVe os. d"ecÕrente"S de reajustamentos _gerais, progres
são -oU ascensão fUncionais. 

Art. 79·· .As coD.diÇões e demais criÍé~los' dC.éon-ceSSão 
das gratificações: e indenizações menciçmad.as no Anexo 
II serão estabelecidas em Regulamento. 

§ J9 As normas relativas à gratificação pelo exerdcio 
em detenninadas zonas .ou locais ab_rangerão as hipóte
ses previstas no Decreto-lei n9l.J27, de 12 de outubro de 
1970. . 

~ 211 A conceSsão de vantãgens e indenizações. ao 
functonârio em serviço da Unfão no exterior, em ~irtude 
de nomeação ou designação, continua regulada pela Lei 
n9·5.809, de 10 de outubro de 1972. 

Art. 89 Os servidores que se encontrarem no gozo de 
licença para tratar de interesses particulares ou da li
cença extraordinária instituída Pela Lei n~ 5.413,"de lO de 
abril de 1968, bem assim os que estiverem a serviço de 
organizações internacionais ou p~tando colaboração, 
na qualidade de requisit~dos a sociedade de_economia 
mista, empresas pública·s~fundações, bem coffio ao Dis
trito Federal~ Estados, Municípios e órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, somente poderão concorrer à -in
clu~ão no. Plano de Classificação de que trata a Lei n9 
5.645, de 1970, se retorriarem à repartição de origem an
tes da respectiva implantação e nos Hmites da lotação 

--aprovada para o órgão a que pertencerem. 
§ }9 Em Casos excepciOnais, devidamente justifica

dos e mediante expressa autorização do. Presidente da 
-República, poderão os servidores abrangidos por este ar

tigo permanecer no órgão em que se encontram, após a 
respectiva inclusão no Plano de ClassificaçãO de Cargos. 

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica aos casos 
de afastamento para o exercício de cargo ou função em 
comisSão; iieril. de requisição pela Justiça Eleitoral, para 
o desempenho de serviço eleitoral obrigatório. 

Art. 99 Os Planos de Classificação e de Retribuição 
de Cargos, de que trata este decreto-lei, não se apliCam: 

I - aos funcionários pertencentes a quadros de Minis
térios, Autarquias ou Órgão Autónomo extinto, que 
prestem serviços, na condição de cedidos, a sociedades 
de economia mista, empresas públicas ou furtdações1 os 
quais terão sua situação disciplinada em legislação es~ 

___ pecífica; 

II- aos ocupantes de cargos de Autarquias extinta_s, 
.de Orgão autônomo extinto e da antiga Fundação Brasil 
Central, Per"tencentes a quadros ou parles suplementa~ 
res, extintos, ou em extinção, declarados desnecessários 
às atividades dos Ministérios ou Autarquias a que estive

rem -~incul~d'?s; 
III- aos funcicinâi-ios que se encontrem com o vfncu~ 

lo funCional s!Jspenso, çu púcebendo salários e vanta
gens próprios do regime da legislação trabalhista, em de
corrência de contrato de trabalho firmado com·Autar

·quias; e 

lV-aos ocupantes de cargos da Administração Dire
ta, ainda que pertencentes à Parte Permanente de Qua
dro de Pessoal, lotados em Unidades Militares vincula
das a Diretoria de Obras de Cooperação do Ministério 
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do Exército, considerados excedentes às suas necessida
ó~ e declarados desnecessários às atividades do Minis
tério ao qual pertencem. 

Art. lO. A data estabelecida no parágrafo úníco do 
art. 29 deste decreto-lei não se aplica aos servidores que, 
mediante opção, concorrem a Categorias Funcionais di
versaS d2qUelãs etl! que,. originariamente, seriam seus 
cargos incluídos. 

Parágrafo único. Na hip.ótese deste artigo, os valores 
das faixas graduais ou de vencimentos do nível, confor* 
me o, caso, vigorarão a partir da data do ato que incluir o 
cargo, mediante transformação, na Categoria FunCional · 
a que o funcionário concorrer. 

Art. 11. O Órgão Cen~ral do Sistema de Pessoal Ci
vil da Administração Federal expedirá as normas e ins
truções necessárias, coordenará e supervisionará a exe
cução, pelos órgãos selorais e secciOnais do Sistema, da 
aplicação deste decreto-lei. 

Art. 12. Os critérios seletivos e o treinamento referi
dos no ait, 99 da Lei n9 5.645, de 1970, continuam sendo 
condições par·a a trarisposição ou transformação de car
gos, na forma prevista na mesma lei. 

Art. 13. Os proventos das aposentadorias que ocor
rerem durante a implantação da escala gradualista do. 
vencimento, constante do Anexo I, serão calculados com 
base no valor correspondente à faixa gradual de venci
mento que estiver sendo percebido, à data da aposenta
doria pelO funcionário incluído no Plano de Classifi
cação de Cargos de que trata este decreto-lei. 

Art. 14. São mantidas, no que não colidirem com 
este decreto-lei, as demais normas, inclusive as peculiares 
a cada Grupo de que trata a Lei n9 5.645, de 1970, esta
belecidas nos respectivos planos de retribuição aprova
dos por leis específicas. 

Art. 15. f: mantido o disposto no§ }9 do art., 69 da 
Lei nll 6.036, de J9 de maio de 1974. 

Art. 16. Este decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua·pub1icação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 22 de agosto de 1974; 1539 da Independência 
e 869 da RepúbHca. -ERNESTO GEISEL- Armando 
Paleio - Geraldo Azevedo Hennlng - Sylvlq Frota -
Antônio Francisco Azeredo da SUvelra- Mário Henrique 
Simonsen - Dyrceu Aráujo Nogueira - Ney Braga -
Alysson PaulineUI- Arnaldo Prfeto - J. Ararlpe Mace
do - Paulo de Almeida Machado -Severo Fagundes Go
mes- Shfgeak.I Ueki- João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis- Euclides Qwutdt de Oliveira
L_G4 do Nascimento e Silva - Hugo de Andrade Abreu 
- Golbery do Couto e Silva- Joio Baptista de Oliveira 
Figueiredo - Humberto de Souza Mello. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 165, DE 1983 
(N9 1.207/83, na Casa de origem) 

De iniCíativa do Sr. Presidente da República 
Concede pensão especial a Augusto Schulze e dá 

outras providências.. 
O COngresso Nacional decreta: 

Art. 19 E concedida a Augusto~ Schulze, filho de 
Gust8.vo Schulze e Frida Hardt, considerado inválido em 

- cons~éqüência da e"plosão acidental de urna granada, em 
~O de março de 1957, deixada em local onde foram reali
zados exercícios de tiro pelo então 2311 Regimento de In
fantaria. pensão especial, mensal. equivalente a 2 (duas) 
vezes o maior salário vigente no País, 

Art. 29 O beneficio instituído por esta lei é intrans
ferível e inacumulável com quaisquer rendimentos rece
bidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden
ciâria. ressalvado o dirdto "de opção, e extinguir-Se-á 
com a morte do beneficiário. 

Art. 39 A despesa decor~te desta lei correrã à con
ta de Encargos·oerais da União- Recursos sob a su
pervisão do MinistériO da Fazenda. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ 

Art. 59 Revogaffi-se as dispoSições em contrário. 
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MENSAGEM N• 179, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Çongresso Na
cional. 

Nos termos do art. 51 d~ Constituição Federal, tenho 
a honra de s1,1bmeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se~ . 
nhor Ministro do Exéfcito, o anexo projeto de lei que 
.. concede pensão especial a Augusto Schulze, e dá outras 
providênicas". 

Brasília, 23 de maio de 1983. - J"olo Flgueiredo. 

Exposição de Motivos n9 035, 
De 7 de março de 1983 

Do Miriistério dO Exército 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à elevada con:>ideração de 

Vossa Excelência o anteprojeto de lei, anexo, pelo qual a 
Uniã_o concede pensão especial a Augusto Schulze, víti
ma da explosão acidental de uma granada deixa_da pelo 
então 23~> Regimento de Infantaria em local onde foram 
realizados exercícios militares, em Timbó - SC, em 
março de 1957. 

A vítima na época com 16 ªnos de idade, sofreu, em 
decorrência da explosão, perda do antebraço direitO e 
perda parcial da visão do olho e.squerdo, o que lhe causa 
dificuldades 11,1ra o provimento dos meios de sua sobre
vivência própria e a da famrtia. 

Com profundo respelfo, Walter Pires. 
(À Comissão· de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 36, DE 
1983 ---

(N9 26/83, na Câmara dos D_eputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
Econômica e Industrial entre o _Governo ~ta ~e-_ 

pública Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Italiana, celebrado em Roma, a 18 de ou
_tubro de_l982. 

O Cong'resso Nacional decreta: 
Art. 1<? Fica aproVado o texto do Acordo sobre Çoo

peraçào Econômica e Indust_rial entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Gove·rno· da República 
Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de _198_2. 

Art. 2~> Este deçrc:to legislativo-- entia em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 49, DE 1983 

Excelentíssimos Srs. Membro~ do Çongresso Na<?io
nal: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa.s Excelências, a_compa- · 
nhado de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de_ Esta
do das Relações Exteriores, O texto do Ac.ordo sobre 
Cooperação EconômiCa e Industrial entre o GÇJ_verno da 
República Federativa do Brasil e o GovernO da ,Repúbli
ca Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de 
1982. 

Brasilia. 17 de fevereiro de 1981. -João FíPelredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No DE-lfDAif280/800 
(B46) (FJI), DE 27 DE DEZEMBRO DE 1982, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇ0ES ID(TERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a hon,t_d~ submeter à ~lt!t_ apreciação de V:-Ex• 

o texto do Acordo entre o Brasil e a Itâlia sobre Coope-

ração Econômica e Industrial, assinado em Roma, a 18 
de outubro de 1982, por mim e pelo Ministro dos Negó
cios Estrangeiros da República Italiana, Deputado 
Emílio __ Colombo. 

2. O referido Acordo, que subs_titui o Acord'? __ d~ 
Co-Operação· Econômica, de 30 de abril de 1956, visa a 
criar condições propícias para o incremento da coope
ração econôroiCa e i!ldU~trial e·ntreos doi~ países. ESta
belece para esse fíffi a Coniissãó Mista Intergovernamen
tal de Cooperação Econômica e Industrial entre o _Brasil 
e a Itália. 

3. Dada a relevância das relações entre o Brasil e a 
Itália, permito-me encarecer a V. Ex• a conveniência de o 
QQverno brasileiro ratifie<,lr 9 _presente Acordo,_ sendo 
necessária a prévia autorização do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 44, incisO I, da Constituição Federal. 

4. Nessas condições, tenho a honra de submeter pro
jeto-de Mensagem Presidencial, para que V. Ex•, se assim 
houver por bem, encaminhe o texto do an_exo A.cQrdo à 
apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex•, Sr. 
Presidente, Os protestos do meu mais profundo respeitO. 
- Saraiva Guerreiro. 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO 
ECONOMCIA E INDUSTRIAL ENTRE 

O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA DA ITÁLIA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Italiana, desejosos de fortalecer os 
tmdicionais laços de amizade que unem seus países, e de 

-intensificar ifcooperação-econômcia e industrial em base 
de igualdade, visando_ ao benefício mútuo de ambos os 
países, 

Convieram no seguinte: 

Artigo I 

As Partes contratantes encorajarão e prOCurarão desen
-v-olver a mais ampla cooperação ecõnômica e industrial 
entre os dois países. 

Artigo II 

As formas, modalidades e condições para cooperação 
-dentro do quadro deste Acordo serão negociadas e ac:or
. dadas pelas duas Partes em conformidade com as respec

tivas legislações nacionais. 

Artigo III 

As Partes c0i1tratantes procurarão facilitar a coope
rasão prevista neste Acordo. 

Artigo IV 

Fica etabelecida uma Comissão Mistá Intergoverna
mental de Cooperação Econômica e Industrial entre o 
Brasil e a Itália. A Coinissão Mista poderá incluir, além 
de representantes da Administração Pública, represen
tantes de entidades de classe e de empresas públicas e pri
vadas dos dois países. 

Artigo V 

A Cõin1sSão Mista acompanhará a execução das ativi
dades a que se referem os arts. _I e II acima, servindo 
como meio para a troca de informações e consulta, e fa
cilitando os ccintatos necessári()S ao cumprimento das fi-
nalidade_s do presente Acordo. ·- . 

Arü~o VI 

A Comíssão Mista reunir-se-ã em Brasflia ou em 
Romã :Por solfciiaÇão de qu-alquer das Partes contratan
tes. 

Setembro de 1983 

' Artigo VIl 

I. As Partes contratantes notificar-se-ão, por escrito, 
do cumprimento das formalidades internas requeridas 
por seu-s respectivos países para a entrada em vigor do 
pfesente- ACordo; o -que ocorrerá na data da última des
sas notificações. 

2. O presente Acordo terá vigência por um período 
indeteriniriado e poderá ser denunciado a qualquer mo
mento com o aviso prévio, por escrito, de seis meses. --

Em te do que, os abaixo assinados, devidamente auto
rizados para esse fim, firmaram o presente Acordo. 

Feito em Roma, aos 18 dias do mês de outubro d~ 
1982, em dois exemplares originais, nos idiomas portu
guêS e-italiano, sendo os dois textos igualmente autênti
cos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Ra~ 
miro Saraiva Guereiro. 

Pelo Gover:no da República Italiana, Emilio Colombo. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Econo
mia.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 836 E 837, DE 1983 

PARECER N.0 836, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 159, ·de 1983 (n.0 289/83, 
na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal 
seja autorizado o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos 
e setenta e oito milhões e duzentos e 
ses'séntà mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador José Fragelli 

o Senhor Presidente da República enca
minha a .exame do Senado Federal (art. 42, 
item VI, da COnstituição), proposta no sen
tido de que seja o Governo do Es:tado de_ 
Mato Grosso do Sul autorizado a elevar em 
Cr$ 2.878.260.000,00 (dols bilhões, oitocentos 
e setenta e oito milhões ·e ·duz.entos e ses
senta- mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empr-éstimos junto ao Ban
.co _do Estado de_ JY.Iato Grosso S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNHJ, valor oor
respond~te a L.200.000 U1'C, cll\lli>ider<lJildo 
o 'rnlor nominal do; I()II'C clie CÍ"$ ·2,39&,55, vi
gente pa~a o 4.0 trimestre d~ 1Q82. 

~L Caraeter'íSticas das operações: 

I -A- Valor: 

IDINES>r - l = Cr$ 2.3ol6.94S.93ü,45 
(~ndente a 96~.979 lffiC 1à 'razão 
de Cr$ ~.300;55 !PM'a o 4.0 trim<>stre de 
1983); . -

B- Prazos: 

1·. ~_de -carência: 36 ,meses; 
2 - de iSJillOrtização: 21S me'Sies; 

C - Encargos: 
1 - ju-ros: 4,5% •a.'a. C 4% a.a.. para o 

BNH e 0,5% para o agente); 
2 - oorreção monetária: die acordo 

com o pJ,ano de Corneção MO)lieotárla 
(PCM); . 

3 - ;taxa d,e .ad.mini1sbrac;ão de 2% S'O
·bl:e o enJI!>I'és timo; 

D -~Garantia: Vincul,ação de IPMce
las do :Lnl!P<JSbo sobre a Ciroulaçãó de 
Meroadl:>"""' '(LOMJ ; 
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1E- nestinaçã.o dos recursos: inúegra
H2iação do FWE-J\fS, como ·compliemren
taç.ão aos- rrecunsos1 do Es1tado. em ;con·
tmpal'ltida ·aos do BNH (·subpro·gr.am·as 
RlEFINAG/iRIEF'IINESG), (par-a c:Jmun1d·a
des de gvand·e ·e médio portes; 

2 - e<>rreção monetári;a: de a.oordo 
com o PllanO die Cil'l"!'leção :M:cmeltáT.ia 

--(POMJ; 

a- ,fJa.x.a de ·a.dmini~&trração de 2% so
bre o empréstimo; 

B ~ Pr~zos: 

1 --de carênc~a: 36 m,e:::•es; 

2 - d!e 13Jll10r:úização: 216 meses; 
C- Encargos: 

II- A- Valor: 1 - juros·: 0,0% a.a. :Para o BNH e 
0,5% a.a. 1pa,ra o agerute; 

FINEST - 2 -= Cr$ 1.327.276.019,30 
(correspondente a 553..366 UPC à -IIazão 
d~ Or$ 2.398,55 pa;rn. o 4.o trimestre de 

D - Garantia: vinculz·-;-B.o de rparce
l•a;s do ItnJp<jSto oowe a Circulação de 
Mercadoria<> (IC-Ml ; 

E - Destinação dos recursos: il'lecom
'!>00" "' lnltegu·aliooçíW dlreta do FAE-M:s, 
em -oori!~dla aos recur&JS ... do F.J'i...., 
tado, IPM'a ·comunidade d·-e grand-e e m-é
dio (!l<>rtes; 

2 - cormeç.ã.o monre,tálria: de aoord.o 
cOm o Plano de Correção- -Monetária 
éPCMJ; -

1982); 

B- Prazos: 

3- taxa de -admlni·&tração de 2% so
br·e o empré!,timo; 

:L -de ·carêncla: 36 meses; 

1D ---Garantia: vincul!ação de ipal!"ce
las_ do In'bpo.sto sobre ·a Circulação àe 
MeTcador!as (IOM); 

Iiii- ·A- Valor: 2 - de amortização: 216 meses; 

C- Encargos: 

1- juros: 0,0% a.a. p~a o BNH 
0,5% a:a. para o a'gente; 

FlNESII' - 3 = Cr$ 1.594.011.569,15 
(~ndente a 664.'573 UP.C à o·azão 
de Or$ 2.393,55 pa;ra o 4.0 trimestre de 
W82•; 

·E - Desti_nação dos recursos: g.rura<TI
,tir DeclM"SSs !3SClicionais ao ESI'bado, !l)'ara 
abendleii" .ao abastecim.ento de -áJgua às 
comunidades de .pequeno porrlJe. 

,F - Ap!icaçíW dos ~Recursos 

"Execução de Obras vinculadas a OlJ<'~ação d~ Crédito de 1.21JO.OOO UiPC: 

FllNEST 1 e 2 - UJ<el'>tino~ FAE!MS 

Alp]rl.eação: ObWS! comunidades de Grand.e e Médio Porte. 

Valor: 835.000 UPIC, equlvalientel'> "- Cr$ 2. 002. 789.000,00. 

Cidade - Espécie da Obra 

1 -- CAMPO GRANDE - Barragem, captação Córrego 
Guarirova•, !Eotacão de 'Dmtamento de Agu>aJ rAduto
ra de Agua Brúta, subadutoras, elevatórios/reser
vatórios, rede de distribuição domiciliar e Area = 

2 - [)OURlAilJOS - ~rfuraç.ão de ;poçoo, OJd•ut<>r·a~. ele
vat6r:!"'s, -:rererwatórilos, rede de dl;sltr:ibuição dorrnl
cLM.ar. 

3 - .TMlJJJJM - Oa;pt"ç.ão Elo Miranda, adutot-a&, esta
ção •tratamento de áJgua, ""'-<Je~tór!os, rede tte di&
tr:ilbuição domiciliar. 

4- NOVA A!NIDRJAD!INA- Plerfuração !POÇOS, adUtOl-.as, 
resel'Vató-rio•s, rede dlst<dbuiçíW domrlclliar. 

5 - 'l1Ri!:S LAGOAS - .Elqu!Jpamre•nto >]JOÇ<)S, elevat.ó!riss, 
adutora;s, ,ootações tl:atarnento :resenv.altó-rios, cen
rtros de prod-ução, roocrltórlo rpadTão, rec!Je de dlstr:i
·l>u.lç>ão de áJgua-domrlcillil;r. 

6 - COR'UlMBA/[JA[).MUQ - Adução, estação: de tuat,a
me<nto, """"""'açoo, <re<11e de distribuição domiclli"". 

7 - AQUIDAUl\:NA - Adução, ~staçíW tratamento de 
água, reservação, captação superficial, rede de dis
tribuição dlomrlclliax. 

3- PONTA PORiA- Rede de dlstribulç.ão domiell:i:aa:. 

9 -IN<I\'VliR.M- RJe<le oo <llstr:ibtili;:ão doanile!U-a~. 

Finalidade 

iEle>v-aç.ão do lndice de atendl
nwnto de ~2% (pOJna 00% da 
•populaçíW. 

Elevação do índice de 47% 
•P"'rn. ·64% de atendimento à 
(população. 

Elevação do índice de 19Jtendi
mento porpu.Iae:ioru>Jl de 18% 
pam 99%. 

eon..trução total do Sls!Jema 
Al>ast. Agua;. rArtlend\mento 
IPOPUI,aclona.I = 97%. 

Cotwtrução total· do sieiJem,a 
al>ast. águ"- atendimento IPO
tpu11acionrai! ·00% I8Jpós obras. 

Ampliação e melhornl:ru do Sis
tema abast. água. Atendl
menrto populac:lonal = 00%. 

"=Ii"'ção/mreL!wr>a do sis
tema. "'l>asteclroentn de água. 
Atendim€Qllto populacional 
so% 'aJPOO obro. 

"=Ilação do sd.tema ·de 
·abast. eLe .;,gua Elle<v>aç.ão de 
69% 'para 00% dle rutendll!lllen
to porpulaJc:lonaL 

- Ampliação do- sd>Stema de 
"'bRste•cimre<I>to 'de ,água. Elre>
vação do nivre! de aten<illmen
to dre M% para 90,% da po-
pulação. . . 
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Cidade - Espécie da Obra Finalidade 

10 - PAiR-1\NAlBA - !El!ede de disltribulção domlo!IIa:r. Amplia~ oo odlsltenm de 
~b""t.eclmlento de água de 
33% para 90% da. 'l)<lpillaçã.o. 

H - C~llM - Rede de distrdlbulção domlcilia·r. El~evaçãú do índiree, de atendi
mento de 53% rpava 90% da 
~ulação. 

12 - MU\NDO NOVO - Rede de distribuição dómlcl1i•a.r. E!Je<va~ oo lnctice <:l.e aten
dimento_ de 64% •pare 90% da 
populaça o. 

* as ob_ras citadas referem-se a Abastecimento de Agua 

Comunidades -- Espécie da Obra Finalidade 

FrniEST 3 - Destino - SAINESUL 

Aplicação - COm,unid•ad:es de :l'€queno !l?J>rte . 
Vwor - 365.000 UiPC - equiV'alent!e a Cr$ 875.471.000,00 

21 COMUNlDAIDES - Implanlaçã.o do ;l'lstema de o;ba~
úeclmento de água. At.endlmento 20.75>1 poosoas. 

10 COM1mllD'I\IOiES - Complemen Ilação e me1hoiia de sis
úema de abastecimento de água, para op€tacion~llzação 
do sistema. 

511 COM:lJiNlDAIDES -~cupe~o_ op~~ciona~ dos sis,tc-
mas de abastecimento de água .·- ~ - · · 

Melhoria do fornecimento de 
água a 2·57. 689 pessoas. 

3. Segundo o :Pa-recer_ a:p"'t-esentado pelo 
órgão financiador, as Otperações d~ crédito 
sob -e~ame sã-o_ viá'V'e±$ econômica e finan
ceLramente. 

4. O proces:to é acompanhado dos ~e
guintes. elem,entos pr:incipais: 

a) Lei n.0 228, de 20-5-81, autorizadora da 
operação; 

b) 'El<iposição d·e Motivos (!~M n.o 1-14/83> 
do 'Senhor 'Ministro de 'E-s-tado da Fazend_:'J. 
ao Exmo. s~anhor IPr;esident.e. qa _R·~:pú~.:;Iic::t 
comunicando que '0 Conselho Monetirjo •N-a
clonai, aD ·ap:neciar a proposta, m·à·!i.ii~StQu-
se favor;av:e1m·ente ao pleito. _(ormuladq at.é 
o limite de 1.200.000 uPC, conform> o "rt. 
2.0 da Hes_. n.0 _9_3, 'de 197_6, do ~·enado F-e
deral; ,e 

c) Par·eoer _do Banco Central do Br;g,sU
De,parta,mooto de Op,eraçõ2·s corii. -Tf~--e 
Valores Mobiliários- D:E-:MOB, fa·vcráv.e1 a,o 
!>leito. 

5. considerando todo o_ endividamento 
da referida entidade (intra + .Xtra!irnlte 
+ operação sob exame). verifica-se_ que_ se:. 
riam ultrapassados os tetos que lhe_ foram- -=--
fixados pelos itens I, H e m, do art. 2.0 da 
Resolução n.0 62, de 1975. 

6. Trata-se, entretanto, de uma opera
ção extralimite que, por força das disposi
ções contidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, 
de 1976. não se aplicam os citados limites 
\itens I , II e Ill) fixados- no art. 2.o .. da 
Resolucão n.O 62, de 1975, ambas do Senado 
Federai, haja vista que o,s recurs_os__a serem 
repassados provêm do Banco Nacional Çla 
Habitação. 

7. Além da característica da operação 
- extralimite - e segundo conclusão do 
I:'~OB, a as.sunção do compromfsso sob 
exame não deverá a_Carretar maiores pres
sões na execução orçamentária dos próxi
mos exercícios. 

8. Atendidas a.s ·exigências das normas 
vigentes e as disposições do Regimento In
terno, conCluímos pelo acDlhirnento da pre
sente mensagem, na forma do seguinte 
PilJOJiETO DE RiESOILU9AO N.0 109, DE 1983 

Autoriza o Govetno do Estado de 
Mato Grosso do ISul a. elevar em .... ·
Cr$ 2.878.260.000,00 '(dois bilhões, oito
centos 1e setenta e oito milhões. duzen
tos e jSeSsenta mil cruzeiros) 10 montante 
de sua divida consolidada tlnterna. 

_o Senado _Federal !'~Solve: _ ~ 
Art. 1.0 'É o Governo do Estado de Mato 

__ Grosso do Sul, nos . termos do art. 2.0 dà 
Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, 

do_ Senado Federal, autorizado a elevar o 
montante ·de sua dívida consolidada inter
na em Cr$ 2. 878.260.000,00 (dois bilhões, 
oitocentos e setenta e oito milhões e dtmen
tos e sessenta Illil cruzeiros)~ correspondeU te 
a 1.200.000 UPÇ, consid.erado o valor no
minal da UPC de Cr$ 2 . 398,5>5, vigente para 
o 4.o trimestre de 1982, a fim de que possa 
contratar empréstimos até D ___ limite acima 
citado, junto ao Banco do Es~a'do de ~to 
Grosso S/ A este na qualidade de agente 

-financeiro do Banco Nacional da Habita
cão (BN'H). destinados à integralização do 
FA'E - MS~ como complementação aos re
cursoS dos Estados. em contrapartida aos 
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· -- do BI"H (subprogramas RililF'l!N.A.G/!R.EFI
N1ESG) para comunidades de grande e mé
C'io po:rtes; re~omposição dessa integração; 

·:e- garantir recursos: adicionais ao Estado, 
para atender ao abastecimento de ã:gua às 
comunidades de pequeno porte .. obdeciadM 
as condicões admitidas pelo Banco Central 
.do Brasil, no _re~ectivo _processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vi1i9r 
na d~ata -áe Sria publicação. 

Sala das Comissões, 21 de ~Setembro de _ 
_ _ 1S83, - Sever~ Gomest Presidente em. exer

cício - José Frágelli, Relator - Gabrie_l 
Hermes - Luiz Cavalcante - Afonso Ca .. 
março - A·lbano Franco - Roberto Campos 
- P-edro Simon. 

PARECER N.0 S37, tDE~,l983 .· 

Da Comissão de •Constituiçã(l e Jus
tiça, sobre o Projeto 1de Resolucã.o 
n.0 109, de 1983. da Comissão -de lEco
nomia, que "autOriza o Govern" do [Es ... 
tado 1de !Mato Grosso do Sul .a ._elevar 

·em Cr$ 2. 878.260. 000.0• (dois bilhóe3, 
oitocentos e setenta e .oito \milhões, ~u
zentos 1e sessenta mil reruzeiros) o tmon
tante de sua divida consolidada inter
na". 

Relator: ··senador Jo~é Frageui 

ú Projeto de Resolução sob exap1e. apre
. s~~ntado pel;:t ·Comissão de Economia, coirió 
conclus~o a.:, seu parecer· sobre a Mensagem 
n.0 159/ll3, do Sr. Presidente da República, 
autoriza o Governo do Estado de Mato Gros:.. 
s-o d-o Sul, nos. termo.<:;; do art._ 2.0 d_a Resolu
.cãO n.0~ 93; de 11 de outubro de 1976, do 
frenado Federal a elevar o montan-te de sua 

-divida consolidada interna em .... r::.~-.:~ 
Cr$ 2.878.260.000,00 (dois bilhões. oitocen-

, tos e .setenta e oitQ mjlhões e duzentos e 
sesse_nta mil cruzeiros), correspondente a 
1. 200. 000 UPC, considera do o valor nomi
nal da UPC de Cr$ 2 .3!18,55, vigent!e para 
o 4~0 trimestre de 1982, a fim de que possa 
contratar empréstimos até -o limite acima 
citado, junto ao Banco do Estado de Mato 
Grosso S/ A, este na qualidade de agente 
fi~anceiro do Banco Nacional da HaJ?ltação 
(!BNIH), destinados à lntegrallzação do ;FAlE 
- MS, como complem-entação aos recursos 
dos Estados, em con trwpartida aos do !BN1H 
<subprogramas Rill:iF'liNAG,IREFENIESG) para 
comunido;des de .grande e mrédio portes; 
recomposição dessa integração; e ga-rantir 

-recut,.sos adicionais ao Estado, paJra atender 
ao aba.stecimento de água às comunidades 
de pequeno porte, naquele Estado. 

2. Trata-se de uma operação a que, por 
força das diSJ)ooições oontid-as no artigo 2.0 
da Resolução n.O 93176, desta Casa do Con
gresso Nacional. não se. aplicam os _lim_ite.s 
fixados pelo artigo -2.0 da Rewluç.ão núme
ro 62/75, parcialmente modificado pelo ar
t;go 1.0 da citada Resolução n.0 93/76, haja 
vista que os recursos a serem repassados 
provêm do Banco Na·cional da Habillacão 
(BNH), portanto, considerada extralimlte. 

3. No processado, con.stam as seguintes 
~eferências a elementos princilpais: 

a) Lei n.0 228, de 2G-5-81, autorizadora 
da operação; 

b) Exposição de Motivos CElM n.O 114/83) 
do Senhor Ministro de Estado da ;Fazenda 
ao J!:l<.rn.o Senhor Presidente da República, 
co:municando que o COnselho Monetário 
INaclona.l, ao apreciar a proposta, manif-es
tou-se favoravelmente ao pleito, formulado 
até o limite de 1.200.000 UIPIC, confomte o 
art. 2.0 da Resolução 93, de 1976, do Senado 
Federal; e 
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c) Parecer· do Banco Central elo Br_asU 
- Departamento .de Operações com Títu
los e Valores iMob!liál'ios - DEMOB, favorá-
vel ao pleito.. · 

4. CUmpridas as exigências estabeleci
das nas nannas vigentes que disciplinam 
a matéria (!Resolução n.0 62n5 e 93/76) e 
no Regimento Interno, somos pela tramita
ção nonnal do projeto;- um:a vez qué · oons:.. 
tituci.onal e jurídico. e aJpresentado em boa 
técnica legislativa. 

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983. 
- Murilo Badaró, Presidente - JOSé Fra
gelli, Relator - Helvídio Nunes - Martins 
Filbo - Hélio Gueiros - Amaral Furlan -
José Ignácio - Enéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expe· 
diente lido constam os Projetas de Lei" da Câõiara- ri<iS-
164 e 165, de 1983, que 'receberão emendas, respectivaR 
mente, perante as Comissões de Serv-iço" Público Cfvil e 
de Finanças, pelO prazo de cinco sessões ordinárias, nos 
termos do_ art. 141, fi, "b", do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu a Mensagem n'~ 183, de 1983 (n9 355/73, na 
origem), de 27 do corrente, pela qual o Senhor Presiden
te da República, nos termos do parágrafo únfco do arti
go 171 da Constituiçlio, submete ao Senado Federal pro
posta -de reassentamento de ex-ocupantes de ãreas indí
genas, através de alienação_ de terras de domínio da 
União, Com ".área superior a ).000 h a, sihiadas no Estado 
de Mato Gross-o. 

A matéria será despachada às Comissões de Legis
lação Social, de Constituição e Justiça e de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, comunicação que vai sef lida Pelo Sr. 1 Q.Secretário. 

:t: lida a seguinte 

Brasi!ia.-27- -de set~m-bro--de-198-J-.-

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 
que o Senador Carlos Alberto renunciou à função de 
Vice-Líder do PDS. 

Renovo a Vossa Excelência os meus protestos de alto 
apreço e consideração. - Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (MOacyr Dalla)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
I '~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 246, DE 1983 

Institui obrigação das Empresas de Mineração ln
vestirem nos municípios em que se encontram suas mi
nas. 

O Congressó N <i.dOnal deCr"etã: 

Art. l'~ As Empresas de Mineração se obrigam a ín
vestir anualmente nos municípios em que se localizam 
suas minas 10% (dez por cento) dos respectivos lucros 
líquidos, após o Imposto de Renda, obtidos em função 
de suas lavras, em atividades económicas produtivas e 
permanentes, não relacionadas com a mineração. 

Parágrafo único:. O Ministro das Minas e Energia 
definirá em Portaria a forma do cálculo do lucro líquido 
obtido em cada mina. 

Art. 2'~- Para todos os efeitoS- legais relativos ao Im
posto de Renda, os investimentos realizados, conforme 
disposto no artigo anterior, serão considerados como 
custos da respectiva mina. 

Art. 3'~ No Relatório Anual de Lavra, previsto no 
inciso XVI do artigo 47 -do Código de Mineração, insti
tuído pelo Decreto-lei n" 227 de 28 de fevereíro de i967, 
o minerador deverá demonstrar a realização dos investi
mentos previstos no artigo l'~- desta Lei, referente ao 
exercício anterior. 

Art. 4'~ O não cUmprimento desta Lei sujeita a Em
presa de Mineração a uma multa igual à quantia que a 
mesma devÚia- investir- em oufra atividade econômica, 
dentro do município, acrescida de juros e correção mo-
netária. -

Art. 5'1 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto tem por objetivo introduzir ria legislação 
minerária do País um instrumento da mais alta impor
tâi:tcia para os município-S mllleradores, e resgatai- uma 
díVida do sist"etUà econô:r:Uico rlaciorial com as nossas co-
munas interioranas. 

Os municípios mineradores arcam com todos os in
convenientes resultantes da atividade minerária e, ao fi
nal da vida útil da mina, quando encerram-se os traba
lho.s_de lavra, obtem-se sob os seus habitantes_ o desem
prego e todas as suas conseqUências, principalmente se o 
empreendimento- mineiro tem grande expressão econô
_mica. Por ser o bem mineral um recurso finito, não reno
_ _yãve_l, inexoravelmente, suas reservas se esgotam e, um 
dia, fecha-se a mina, gerando toda uma série de repercus
s-ões sócio-económicas de grande .importância. 

_Para tste problema tem surgido no Congresso Nacio
nal vários projefos de lei propondo o aumento da cota
parte do Imposto único sobre Minerais que cabe ao mu
nicípio ou criação de Fundos de Exaustão que, contudo, 
não têm prosperado, tendo em vista que tais medidas, se 
adotadas, antes de constituírem em fator de progresso, 
acarretariam a diminuição do processo de geração de no" 
vas r~servas minerais, retira.Iido à maioria das Cômunãs ã 

oportunidade de um dia terem em seus territórios unia 
mina. Alêm disso, beneficiaria, tão-somente, cerca de I% 
dos municípios brasileiros e, o que é muito importante, 
não viriam resolver o angustiante. problema re-sultante 
do esgotamerito das reServas e, em-conseqüência, do fe" 
chamento da mina. 

ESte_ projdo pretende minorar tal situação, ao forçar, 
-institUcionalmente, o surgimento de outras atividades 
económicas produtivas pennanentes dentro do municí
pio; ás custas do empreendimento mineiro. Assim, com 
parte dos lucros gerados pela mina, apareceriam novos 

- projetas agrícolas, pecuários, metalúrgicos, químicos 
etc., dentro das fronteiras do município e, por serem per
manentes, com o encerramento da mineração, os seus 
habitantes seriam menos prejudicados. 

Outro lado positivo deste projeto é aquele de forçar, 
institucionalmente, uma maior integração económica da 
Empresa de Mineração com o município, na medida em 
que a mesma passa a viver outros aspectos da vida muni" 
cipal com a diversificação de suas atividades. 

b importante considerar que tal projeto, se aprovado, 
poderã vir a contribuir para uma mais acentuada vertica" 
lização das atividades de mineração, seja para a metalur
gia, seja p-ara a· química, trazendo não só ao município, 
com ao próprio Estado em que ele estâ situado, os resul

- fãdos positivos de tal integração. ~ oportuno informar 
que, atualmente, além do IUM, a mineração s6 traz 
como benefício a geração de uns poucos empregos. Sua 
contribuição maior se observa nas fases seguintes, quan
do da tran~forJllação do bem mineral, quando propícia a 

--criação de novas oPortunidades de trablho, notadamen
te, na metalurgia e na química. Cada emprego gerado na 
mineração cria 18 outros _nestes setores. Além disso, 
váriOs municípios, por serem produtOres de bens mine
rais isentos do IUM nada recebem, com o único benefi-
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cio sendo, tão-somente, a geração de empregos, sendo de 
grande n::lt:vância oUtras_ alternativas que levam as co
munas interioranas a usufruírem da atividade minerária. 

b relevante enfatizar a necessidade que a indústria na
cional, à qual a mineração é importante componente, 
tem de integrar-se mais estreitamente com o município, 
assumindo uma expressão social de maior magnitude e, 
desta forma, contribuindo no sentido de tornar o capita
lismo brasileiro nlenos ;elvagem ao deixar no locar da 
mina, após o esgotamento de suas reservas, algo mais 
que simples buracos. 

Finalmente, esperando ter sensibilizado cada um dos 
senhores Senadores para o elevado objetivo deste proje
to, conclamo o Congresso Nacional a aproveitar esta 
oportunidade de dar às sofridas populações de nossos 
municípios m_inerad_ores uma persp~iva futura que não 
incfiiã, tão-somente, o des"emPrego e ~ desesperança. 

Esta é a principal met"ã deste Projeto. 
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1983.- Lázaro 

Barboza. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas 
e Energia, de Municipios e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 247, DE !983 

Estabelece disposições uniformizadoras para fisca
lização de profissionais liberais, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O profissional- liberal, registrado no órgão 

rêgional que jurisdiéione seu doni.lcíiio, da Correspon
dente autarquia fiscalizadora, poderá exercer sua profis
são em todo .O- território nacional, dispensada outra ins
crição para a prestação pessoal de serviços em área terri
torial diferente. 

Parágrafo único. O profissional liberal que ooere em 
ãrea g-i:Ogrâfica sob jurisdição de repartição-em que não 
estiver registrado, deverá .comunicar àquela cada serviço 
contratado. 

Art. 29 O profissional liberal e a sociedade de profis
sionais liberais são dispensados de registro ou cadastra
menta, para fins de prestação de serviços, em orga.nismo 
diferente da correspondente autarquia de fiscalização 
profissional. 

Arl. 3'~ O órgão federal da competente autarquia de 
fiscaHzação do exercl"cio de profissão liberal poderá ex
pedir normas para o estabelecimento de cadastros espe
ciais referentes às especializações de cada profissão, bem 
como de cadastros de profissionaiS de segundo grau ha
bilítados para a exeCuÇãO cif: trabalhos compreendidos 
no correspondente campo de conhecimentos, podendo 
ainda, com relação a estes, especificar suas atribuições 
eril consonância com o preparo ministrado nos respecti
vos cursos 

Art. 4'~ A personalidade jurídica da sociedade civil 
_ de profissionais liberais será adquirida com o registro de 
seus atas. constitutivos perante o órgão de jurisdição de 
sua sede, da _ correspondente autarquia fisc3.lizadora, 
abolindo-se o arquivamento de contratos ou estatutos 
nos_ Cartõrfos de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou 
instituições siinilares. 

Parágrafo único. É vetado o registro de sociedades 
civís compostas por profissionais liberà.isjurlSdicionados 
por autarquias distintas. 

Art. 5'~ O direito de votar e de ser votado para os ór
gãos deliberativos e diretivos das autarquias de fiscali
zação de profissionais de nível universitário é restrito aos 
portadores de diploma da correspondente graduação. 

Art. 69 É vedado o exercício simultâneo de manda
tos de membro de órgão federal e regional de autarquia 
fiscalizadora de profissão liberal. 
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Art. 7Y É incorilpafível o exercício cumulativo de 
mandato em entidade sindical, de qualquer irau, com o 
de membro de_ órgão federal ou regional de fiscalização 
de profissão liberal. _ 

Art. 8'i' O processo eleitoral para a escolha d9s 
membcos dos órgãos federais e regionais das autarquias 
de fiscalização serâ uniformizado em decreto do Poder 
Executivo. ,. -

Art. 99 Enquanto rião_ for criada autarquia específi
ca para a fiscalização dos bacharéis em ciências alua
riais, estes serão registrados em cadastro especial dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade, aos quais -cOm
petirá expedir as respectivas carteiras e fiscalízar o 
exercício profissional dos atuários, através de câmara in
tegrada por representantes dos mesmos. 

Art. l {)9 Esta Lei entrará em vigor- na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Esta proposição legislativa objetiva uniformizar al~ 

guns preceitos basilares concernentes aos ent~s públicos 
criados em leis federais para o controle de exercício de 
profissões liberais, imprimindo maior racionalidade e 
harmonia na regência -de asst.Jntos de alcance geral. Nes~ 
se sentido, virá estabelecer regras únicas e comli_ns para O 
exercicio da profissão, o registro de profissionais liberais 
e de suas sociedades, a criação de cadastros para as espe
cialiZações dentro de c_ada profissão, a aquisição-da per
sonalidade jurídica -das sociedades civis de profissionais 
liberais, a composição dos órgãos deliberativos e_ direti
vos, o ex.ercício simultâneo ou cumulativo de mandatos e 
processo eleitoral para os colegiados e a administração 
dos referidos entes de fiscalização profissiorial. 

Uma das questões que preocupam profissionais libe
rais reside na inscrição se_cundária exigida por alguns 
Conselhos Regionais para a: -prática de trabalhos pes
s-oais· em área territorial diferente ~;laqueia onde possuem 
seu domicílio. Além de essa exigência ser onerosa e buro
cratizante, infringe,. '"data venia", a garantia fundamen
tal afirmada no artigo 153, § 23, da Constituição Federal, 
dQ, "livre exercício de Quã1quer trabalho, ofíciou ou pro
fissão", direito que aí é condicionado, exclusivamente, 
.. às condições de capacidade que a lei estabelecer". 
Quer~se introduzir para todas_ as profLssões liberais, nes
se particular, o racional procedimento concern~nte ao 
trabalho do advogado. Em harmonia com aquele supe
rior mandamento conslitucional, o artigo }'?garante aos 
profissionais diplomados o dlr~_ito de trabalharem em 
qualquer lugar do território _nacjon~l, desde que registra
dos na autarquia fiscalizadora_ que jurisdicione seu do
micnio. 

Outro fim dC;St~ projeto- contido no artigo"-2<? é-aca
bar com a ilógica multipliCidade de registras e c;açlastros, 
exigidos, diferenciadamente, de algumas classes profis
sionais, estritamente para possibilitar a prestação de ser~ 
viços, nada tendo_ a ver com __ o cumQ_rimento de obri-_ 
gações · tributárias ou outrqs propósitos. A títu.J.o de 
exemplo, cabe mencionar o caso das sociedades de cQn
tadores que tenham por objeto a prestação de serviços de 
auditoria. Além do registro no Conselho Regional de 
Contabifidade, formalizado após sua legalização no Car~ 
tório de Registro Ciyjl de Pessoas jurídicas, essas socie
dades estão sujeitas ao registro nos cadastros de audito
res independentes da Secretaria de Controle Interno do 
Ministério da Fazenda, da Comissão_· d_~_Valores Mobi- . 
liários e do Banco Nacional da 1-Jabitac_ãot. sendo que 
neste existem dois cadastros distintos, l).m p_ara ~uditores 
de empresas imobiliárias e outro para auditores de socie
dades de c;rédito e poupança, não sendo válido o registro 
em um para o outro, segundo críticas de profLssionais 
dessa especialidade. Na área federal, há ainda o cadlli!tro 
de auditores da Q_rgani:lação das Cooperativas Brasilei
ras. Nos Estados e Municípios, as Inspetorias de Fi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

na_nças e as Auditorias Gerais tendem a manter cadas
tros análogos. Ora, deve bastar o cadaslr-o feito, para 
cada esp~ie profissional, na correspondente autarquia 
fiscalizadOra ·e, na hipótese de se revelar insuficiente em 
algum detalhe, seria o caso de as instituições interessadas 
reivitl.díCarém a complementação ao orgaiiismo compe. 
"tellte;âo _lriVés de_ instituírem cadas~ro,dJiplicado. A su~ 
-pressão disses C'adastros paralelos tem seu precedente 
legítimo no artigo 81 da Lei n~? 4.215, de -27 de abril de 
1963, quê coÍlstitui o estatuto legal da profissão dos ad
vogados: 

HArt. 81. 1:. proibido o registro em qualquer ó
Tid6~ jUnta oil departamento, de sociedade com ob
jetivo jurídico-profissional, bem como o funciona~ 
meiito das que não observem o disposto nos artigos 
anterio"res." 

Em complemento à racional concentração dos regis~ 
tros de profissionais liberais exatamente na repartição fe
deral competente para fiscalizá-los, o art. 3~? autoriza eSse 
organismo autãrquico a instituir éaaastros de especiali
iaÇOis profissionais, segundo as necessidades do Poder 

- Público e do mercado usuã_do deserviços, bem como dos 
técnicos de__nível médio que operem no setor correspon~ 
dente, permitindo-lhe ainda, disciplinar o exercício do 
trabalho por esses profisSíon3.1s de segundo grau, no li
mite do preparo a estes ministrados nos respectivos cur~ 
sos profissionalizantes, de forma. a garantir a eles a apli
cação de;_suas h4bilitações têcn!cas mas sem exorbitarem 
para ativid~de~ inerentes_ ao grau universitáTiO. 

O art. 4"' da propoSiÇãO esteOde,_ dos advOgados -para 
todas as sociedades de pfofissionais liberais, o inteligente 
preceito contido no artigo 78 da mesma Lei n"' 4.215, no 
que concerne ao surgimento da personalidade jurídica 
daquelas sociedades civis, apresentando, em versão mais 
concisa, aquela disposição que reza: 

"Art. 78. As sociedades organizadas para o 
exercícío da profissão adquirem personalidade jurí
dica com o registro dos seus contratos, atas consti
tutivos, estatutos ou compromissos nas Seções da 
Ordem em que forem inscritos os seus membros 
(art: 18, inciso VIII, letra .. c")." 

Em conseqUência desse racional preceito contido sob 
artigo 4"' do projeto, seu único parágrafo veda a inscrição 
de sociedades constituída~ por profissionaisjurísdiciona
dos por autarquias diversas, como, p. ex., engenheiros 

--com advogados, contadores com economistas ou advo
gados, farmacêuticos e médicos etc. Objetiva-se não só 
deixar totalmente clara a vinculação da sociedade profis
sional com a .autarquia competente para fiscalizar a pres
tação dos serviços, mas, igualmente, ·assegurãr aos 
usuários dos serviços a melhor qualidade possível atra~ 
vés _da _indução da especialização, segundo as exigências 
dos tempos modernos, estimulando o aprofundamento 
dos conhecimentos e do trabaJho no campo específico de 
cada grau superior ao invés da acumulação de diferentes 
cursos 9uperiores, mesmo porque as sociedades profis
sionais que se propõem a fazer praticamente de tudo, 
mesmo em atividades correlatas, costumam fazê~lo mal, 
em prejuízo dos clieQtes· e desprestígio da categoria pro
fissional afetada. Essa proibição, todavia, não impede 
que profissionais, que acumulem dois ou mais títulos de 
graduação, exerçam todas suas pr_ofissões, impelindo-os, 
tão~só, a fazê-lo em caráter pessoal ou através da partici
pação em sociedadeu~specíficas para cada profissão. 

Outrossim,_~ art. S'? fixa·t~ir3 ig'uat"para todas as au~ 
tarquias de fiscalização de profissionais universitários, 
guanto ao direito de votar e de ser votado para a compo
sição d_e_seus _órgào_s delíberativos e diretivos, restringin
do esse direito-, sensatamente, aos det6Íltores do corres
pondente grau superior. Com essa norma expressa, 
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corrige-se práticas anómalas em que se permite que algu
mas especies de profissionais de segundo grau votem 
para profLssionais de grau universitãrio, ao mesmo tem
po em que se elimina pela ra:iz absurda veleidade seme
lhante po'r outras espécie."> de profissionais também de 

-nível médio, o que deforma as finalidades das autarquias 
fiscalizadoras e compromete sua ação, além de represen
tar'indébita intromissão de técnicos de segundo grau em 
matéria privativa dos cientistas e técnicos de grau supe
rior. Essa saneadora regra atinge os campos de conheci
mento humano em que existem profissionais de_ níVeis 
universitário e médio, encontrando-se listadas as seguin
tes no Anexo C ao Parecern<? 45/72 do Conselho Federal 
de Educação: Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Ve~ 
terinária, Odontologia, Medicina, Enfermagem, Quimi-

~ ca, Nutrição, Contabilidade, Geologia, Estatística, Ad
rninistfação, Comunicação, Relações Públicas, Turismo 
e Música. 

Os art. 6'r' e 7<? enc~rram normas que objetívam preser
var a imparcialidade e a moralidade da admiriistração de 
todas as autarquias de fiscalização profissional. ExiStem 
situações desaconselháveis- todavia não declaradas ile
gais pela legislação em vigor- em que conselheiros re
gionais se elegeram também para ôs órgãos federais e 
acumulam os mandatos. Assim, decidem ou julgam no 
órgão regional e participam da homologação de seus 
atas no órgão federal. Por outro ladp, casos há em que 
profissionais podem exercer, simultaneamente, mandato 
de conselheiro de autarquia fiscalizadora da profissão 
com o mandato d~ dirigente sindical. lsso propicia dano
S() tráfico de influência e comprometimento ,das funções 
contraditórias de controle sobre os profissionais e de de
fesa dos interesses_de sua classe, com sérios riscos para a 
integridade da administração de ambas as entidades, 
uma de competência fiscaltzadora, em nome do_ Estado, 
e outra com furição representativa de classe profissional. 
A fim de coibir tais deformações e prevenir outras, que 
nenhum bem produzem para a fiscalização profLssional 
nem para as legítimas reivindicações da respectiva classe, 
os dois dispositivos legais propostos virão impedir a cu~ 
mulatividade de mandatos, 

O art. 89, ainda, incumbe o Poder Executivo de unifor
miza~ ?S processos eleitorais que determinam a compo
siêão dÔs ór8,ãos deliberativos e dire_tiyós- t~nto re-gio
nais quanto federais - das autarquias de fiscalização 
profissional. Embora as situações sejam similares, cada 
autarquia, presentemente, tem proces'so próprio, surgido 
do empirismo, podendo já receber uma regência homo~ 
geneizadora. 

Aproveitando o ensejo, o artigo 9<? atribui aos Canse.. 
lhos Regíonãis de Contabilidade o registro e. a fisCalt~ 
zação dos bacharéis em ciências atuariais, através de câ~ 
mara C$pecífica, até que seja instituída autarquia própria 
para esSes profissionais universitárioS. Seu mercado de 
trabalho encõntr.a-se em acentuada expansão, principal~ 
mente em decorrência dos planos de aposentadoria com~ 
plementar, e, contraditoriamente, ainda não dispõem de 
nenhum órgão para disciplinar o exercfcio de suas pecu~ 
liares atividades. A vinculação proposta se justifica hi~~ 
torícãmente, de "vez que o atuário resultou do desdobra~ 
menta do curso de ciências contábeis e atuariais através 
da Lei n<? 1.04_1, de 1951. 

Finalmênfe, o are _10 contêm as tradicionais cláusulas 
de .vigência -e de revogação. 

SegUro de que este projeto de lei virá ordenar, em ba~ 
ses globais, Íl.spectos de relevante interesse para_a comu~ 
nidade de profission-ais liberais e para a própria adminis
tração pública competente para fiscalizá-los, espero que 

~-mereça a apro\o.':aç~o do~ ilustres Membros do Congresso 
Nacional. 
---Sala das Sessões, 29 de setembro de l983,- G~rlel 

Herríles. 

-"(Às Comissões de CnnstituiçãO e Ju.Sth'a, de Legis
lação Soclal e de Seiviço Público CM/.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 248, DE 1981 

•• Altera dispositivo da Lei n<.> 1. 711, de 28 de ou~ 
tubro de 1952, definindo como de cfetivo exercício 
para efeito de direito a qüinqüênios o tempo da licen~a 
especial não gozada pelo servidor." 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. I~' Oart.117daLein~' L71l,de28deoutubro 

de 1952, passa a vigorar-com a seguilife red<lÇãO:-
"Art. 117. O tempo correspondente __ à ___ licença 

especial não gozada é considerado como de efetivo 
exercício para efeito de gratificaÇão adicional por 
tempo de serviço e contado em dobro para efeito de 
aposentadoria.'' 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na d:Úa de sua 
publicação. -

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O tempo correspondente à licença especial nilo gozada 
já é, segundo a disposição -vigOfanic dO art. -117, da Lei 
n<? 1.7llf52, contado em ·aobro Para efeitO-de..aposenta-

, daria. O qúe aqui se Quei~-POiúitltO-; G qÚe til-tempO seja 
considerado como de efetivo exercício pai--a efeito· de per- · 
cebimento de qüinqüênios. 

Na verdade, há muito tempo que o Estatuto dos Fun
cionários contempla, em relação a tal matéria, uma in-
congruênciã e uma InjustiÇa. -

De fato, se o tempo da liceõ-Ça especial do art. -116, 
quando o servidor a goze, afastando-se do cargo, é com
putado como de efetivo exercício, seguildo a regra do 
art. 79, IX, por que, então, não considerá-lo também de 
efetivo exercício para efeito_ de percepção de qüinqüê
nios? 

Ademais, a solução preconizada no projeto Cncontra 
guarida no precedente até mais vantajoso do art. 117, do 
Estatuto, redação atual, que manda computar o pedodo 
da licença~prêmio não gozada, em dobro, para efei(o de 
aposentadoria. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1983. -Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÀO CITXD[ 
LEI N' 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

Art. 117. Para efeito de aposentadoria serâ contado 
em dobro o tempo de licença especial que o funcionário 
não houver gozado. 

(Às Comissões de COnstituição i JustiÇá-e de Le:. 
gislação Social.) 

O SR. PRESlDENTE (Moacyr D_alla)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe-
tentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nohre Sr. Senador Henrique 

Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)---Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: O problema da presença do Estado nas atividades 
econômicas tem sido discutido, na imprensa, e nos rrieios 
políticos e sociais com grande veemência. Eventos -e cít-
cunstâncias diversos comprovam a afirmação. Em 15 de 
julho de 1981, através de um decreto, o Presidente Fi
gueiredo baixOu as diretrizes que norteariam Õ prOceSso 
de privatizáção de empresas estatais bra"SHeiraS~ A p3rtlr 
de 4 de março do ano passado, sob o patrocínio do Mi
nistério <ia Desbui'ocratfzaÇâo e pelo Fórum das Amêri
cas (OEA), iniciou~se, em São Paulo, urri Simpósio Na
cional sobre Desestatização, que reuniu 159 empresãríos 
de diversos segmentos do sistema econômico brasileiro. 

D!ÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Recentemente, a Folha da Tarde começou a publicar 
uma série de artigos, debates e entrevistas_s_obre estati
zação e desestatização. Durante o tempo em que o Vice
Presidente Aureliano Chaves respondeu pela Presidên
cia, foi assinado riovo decreto, prorrogando, por um 
ano, os trabalhos. da Comissão de Desestatizaçào -da SE
PLA_N. E tudo isto acontece simultaneamente às insis
tentes -afírinações dÓ Ministro Delfim 'Netto de que os 
males brasileiros, especialmente a inflação, são produtos 
do déficit públíc9, que procura, sistematicamente, con
fundir com o endividamento das estatais. 

O assurlto, evidentemente, não é novo. NO> Brasil, a 
discussão começou quando o Governo Vargas criou em
presas públicas, como a Companhia Siderúrgica Nacio

--nal, e a Vaie do Rio Doce, assumindo papéiS,clté enl.ão 
reservados à iniciativa privada. A dlscuSsão acendrou~Se 
quando o mesmo Presidente, em outro período governa~ 
mental, após uma campanha nacional sem predentes 
criou a PETROBRÁS e_ prep~rou o caminho para a 
criação da ELETROBRÃS. 

Antes disso, a açào estatal no setor económico, qu:e jâ 
se fazia ilriperiosa, em decorrência mesmo da transfor
mação do caráter da~ forças pfodutivas -brasileiras, só 
ocorrida nos s_etores de pesquisa, apoio planejamento, 
airav-ês de Institutos,- Como o do Açúcar- e do Álcool ou 
os Conselhos, como o do Petróleo ou Superintendências, 
coiliõ a:-sUDHEVEA, todos ideologicamente estrutura
dos para ministrar assistência e financiamento às iniciati-

----vas do setor privado. · - - ---

A intromissão do Estado na economia não--fõi um fe
Oônem6lsofad0 da cultura brasileirã~ mas- um reflexo, na 
cultura brasileira, de um movimento mais amplo do 
mUndo subdesenvolvido. Dui-ante a II Guerra Mundial 
-oU imediatamente após o s(:u término- b Mundo as~ 

-síStill-a urriã- Série de movimentos rev0luci0nãr1os, qu~ 
redundar?m na socialização, depois na nacionalização 
dos mdos de produção de todo o Leste Europeu e de ai~ 
guns países da Ásia. Essa tendência prosseguiu na déca
da de 30,_já ag_ora não maís através de-resoluções comu
nistas, mas de golpes militares nacionalistas que, não ra
ro, se expressavam na nacionalização de empresas es
trangeiraS, espeêiãTffiente do setor petróleo e mineração. 

~.sse fenômeno não se _deu, também, por acaso nem 
~~be na categori~ dos conceitos abstratos. Decorreu da 

-evÕluÇão da eccirl.omia mundial, em virtude mesmo da 
necessidade do esforço de guerra. A periferia do capita-

- liSfuO mundial, ~tanto colonial como dependente, teve 
maior autonomia económiCa durante os anos desse es
forço: As forças produtivas nacionais, temporariamente 
liberadas da tutela metropolitana, tiveram tempo e mer

·cadõ:-ex.terno sufideiltes para uma acumulação interna 
__ de capitais privados. O desenvolvimento temporário do 

mercado interno, que decorreu do aumento da atividade. 
econômica livre, centrado inicialmente no setor agrope-· 
cuário, criou i1.e_cessidades industriais e na áreã -de ser
viços. Simultâneo à demanda por maior volume de edu
éação, as nações necessitavam, também, de independên
cia energétiêa e- criã.Ção de infra-estrutura e da íridilstria 
pesada. Foi nessas circunstâncias que o Brasil conseguiu 
negociar, com Ro_osevelt, os recUrsos financeiros e tecno
lógicos para a implantação da indústria siderúrgica, em 
troca da cessão de espaços territoriais para a instalação 
de bases norte-americanas. O crescimento económico 
que daí adeveio foi responsâvel, de um lado, pela mobíli~ 
dade_ e reagrupamento crescente das classes sociais brasi~ 
leiras e, de outro, por uma movimentação em busca da 
rrialor liberdade económica diante dos Estados Unidos. 
A agitação social concomitante propiciou a queda da di
tadura e inúmeras conquistas políticas, enquanto que o 
crescimento económico criou a sêde de energia que se ex~ 
pressou, na década de 50, na campanha pelo petróleo. 

Antes da criação da C ia. Siderúrgica N ~cion_aJ, a pro
duçã'o _brasileira de ferro era insignificante_, e a de aço 
inexistente. O avanço no campo da metalurgia tinha en~ 
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gatinhado com o trabalho do B~r_ão_ de Co_cais e apenas 
começava a ganhar algum alento com o cOmeço da ope
ração da Belga-Mineira. A exportação de minério de fer
ro exigiu a criação da Companhia Vale do Rio Doce, 
CVRD, porque só o Estado poderia criar e gerir, em cur~ 
to p(azo, uma empresa de grande porte e capaz de pene-· 
trar no mercado internacional de ferro e aço. Nem os ca
pitalistas brasileiros, envolvidos em outros esforços de 
exportação e ainda pouco capitalizados, nem os capita
listas inernacionais, envolvidos no esforço de guerra cm 
seus países, tinha recursos capazes de um empreendi
mento de tanlanha envergadura. Numa das conferências 
realizadas no Simpósio Nacional de Desestatiz.ação, rea
lizado ano passado, e ao qual fizemos referênc_i_a na aber~ 

-tura deste pronunciamento, o conferencista ... Albano 
... Franco colocava como·necessidad~ do Simpósio inves"ti~ 
gar se "os problemas de formação de capital e escala de 
investimento~ teriam transformado o avanço do Estado 
sobre os negócios da economia num impulso dominado 
por um determinismo histórico". E o hoje Senador pelo 
Fs_tado de Sergipe, o ilustre Senador Albano Franco jâ 
naquela época sob a égide da dúvida sobre a eficiência 
ou ineficiênc_ia económica do Estado complementava sua 
ínqliietação itidaganQÇJ ~~ "os objetivos.,Societârios das 
grandes empresas estatais, que pela sua própria dimen
são, exercem um efeito de dominação sobre a economia, 
estariam sempre em harmonia com os fins do Estado
Nação". 

Ora, Sr. Presidente e Srs._ Sc::p.adores, o _grande equívo
_co, a meu ver, C1!1 torno do papel das estatais, que acaba 
responsável por todas as falácias contra a eficiência da 
administração estatal do~ meios de produção parece 
referir-se a essa questão de prindpio. Se não sabemos até 
que ponto vai o determinismo histórico, no sentido de 
tornar coletiva toda a economia mundial, porque este ê, 
certamente, um conhecimento que só se pode adquirir ''a 
posteriori" da experiência, parece-nos, por outro lado 
incontrastâvel que se a_concentraçào da economia, atra
vés do ffionopólío, às vezes tem tomado, com evidência e 
ritmo crescente, a forma de propriedade estatal, a con~ 
centrªção e a mo_npoHzação que não se realiza através da 
propriedade estatal, acaba por se realizar através da pró~ 
pria acumulação privada. Quanto à segunda indagação 
dQ ):10je Senador por Sergipe, parece-nos mais fácil res
-ponder qu~ "a dominação sobre a economia" não ê um 
privUégio da propriedade estatal, que hoje tem a vanta
geffi de estar restrita- ao território dos Estados-Nação, 
mas tem sido exercido, el!l nível mun~:Hal, pelas chama
das empresas multinacionais.-

E mesmo no Brasil, onde os debates sobre estatização 
chegam ao exage~o de classificá-la, indevid~ente, de 
"soviêtica", como fez recentemente o jornal Folha de da 
Tarde, a hegemonia econômica se encontra totalmente 
rias mãos das rilultinaclOnais, haja vista as imposições do 
FMI e dos bancos privados internacionais não apenas 
sobre a gestão das estatais, mas também sobre o poder 

_qecisório das a:utoridades do próprio estado-nãção. 

Antes. de ser uma característica da administração esta~ 
tal, a centralizat;;ão econômica, com o conseqüente sobre 
os demais setores econôrriicos e sociais é uma caracterís
tica_ da livre concorrência, que se baseia na lei da sobrevi
vência do mais forte. O esforço pelo barateamento da 
produção, que é apanágio do sistema capitalista, gera a 
tecnificac;ão, comO meio de dimiiúi1r o custo da mão-de
obra. A par de gerar o desemprego, que aumenta a oferta 
de mão-de-obra a baixo preço, a tecnificação propícia o 
desaparecimento de inúmeros concorrentes, por incapa
cidade empresarial ou impossibilidade de fazer face aos 
investimentos por ela exigidos. Essas duas atitudes de ex~ 
clusão de produtos (tanto patrões quanto empregados), 
colocando a ação económica em mãos de um número 
cada vez menor d_e dominadOres_ é que caracteriza a con~ 
centração. Fundi:man·do como bola de neve, o mono~ 
pólio mantém, o mecanismo de sua sobrevivência e cres-
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cimento, pelo constante aumento da tecnificação, da ex~ 
tensão de seus negócios (primeiro verticaf e depOis hori
zontal) da ação econômica das empresas monopolistas e 
da n'ecessidade de grandes capitais, proceSso q-ue entra 
em interação dialética com a totalidade do sistema pro
dutivo, para permitir a recíproca verdadeira de que os 
grandes capitais, a grande tecnificação e a organização 
extensa reproduzam e fortaleçam ainda mais o mono
pólio. 

O sistema capitalista se desenvolve sem planejamento 
e sem intenções definidas fora da avidez pelo lucro, na 
lógica viciosa do crescimento pelo crescimento, atrope
lando e destruiitdo o restante das forças produtivas que 
não lhe sejam complementares. 

A presença dominante do Estado na economia, que 
surge princiPalmente nas economias subalternas ao capiR 
talismo vem, na verdade, reverter essa anarquia e corriR 
gir os danos causados pela irrefreada busca de lucros, a 
que antepõe o primado do ganho social como exigência 
ética do avanço da ciência e da técnica, protegendo a naR 
tureza como património fundamental da espécie humana 
e, através da planiticação, pá:Venirido a malversação 
predatória das fontes de matéria--Piírila, a par de possibi
litar a manutenção da dignidade do trabalhador, através 
de garantias trabalhistas permanentes, como a estabili~ 
dade, a legislação protelara de direitos e a estrUtura de 
assistência social. 

A necessidade da presença do Estado nos setores básiR 
cos da economia, como elemento regulador da _continuiR 
dade produtiva foi proClamada, já na fase de eXP~iiJ.são 
do capitatismo europeu, por Otto Von Bismarck. Esse 
chanceler alemão, que marcou a presença na hisfóiiã 
como insuspeito deferisOr da livre-.íiliCíativa, apesar de 
utilizar toda a fúria de um 8:ovei-i1o in"iliiar para IiJjrinilr 
os movimentos operáriOs- que buscavam a socialização 
do sistema produtivo,- nacionalizou as estradeis de ferro 
prussianas, para evitar- qtie o dorriínTo particulãf- sobre 
um setor fundamentai dil economia pudesse prejudicar o 
livre desenvolvimento das_ forças produtivas então em 
expansão. 

No Brasil, a presença do Estado na economia fOi Sem
pre reforçadora_e até mesmo tUtelar da livre--iniciativa ri
gorosamente nacional. À sombra de gra,nde_s estatais 
como a PETROBRÁS e a EL-ETFiOBRÁS sugiram e 
prosperaram grandes empresas de engenharia, firmã.s 
prestadoras de serviços e empresas fabricantes de bens de 
capital. Antes da criação das estatais Todos esses bens e 
serviços eram importados, porque supridos por multinaR 
ciomiis. o-sistema particular de transporte, tanto rodaR 
viário quanto aéreo iiVe"iam gran-de desenvolvimento, esR 
pecialmente as pequenas empresas de aviação civil. A 
educação sofreu grande alento, no esforço de criar uma 
camada de técnicos eritre o proletariado e a burguesia. E 
se englobarmos autarquias ou fundações na rubrica de 
empresas estatais, como fazem os propagandistas da pri~ 
vatização, para maximiZáT o-VOlume de custo, teremos 
de convir em que a construção ciyil e o mercado imobí
liârio tiveram grande surto de desenvolvimentO c-om a 
criação do BNH ou que o setor empresarial médico
hospitalar foi beneficiado com um desenvolvimento e 
modernização que a medicina liberal Jamais poderia de
senvolver apenas com os recursos do mercado. 

Em .. Brasil, radiografia de mOdelo", diz Nelson Wer
neck Sodré que a diferença entre a:s eoononiiã.s COlonial, 
dependente e soberana (o~;t interdependente) está relacioR 
nada com a natureza da propriedade no sistema produtiR 
vo. Assim, a característica da economia colonial é a auR 
sência ou reduzida dimensão do mercado interrio que, 
por isso mesmo, só realiza seus lucros no exterior. OuR 
tros indicadores são a existência de duas classes bem deR 
limitadas, que são os poucos numerosos senhores absoR 
lutos e os muitos numerosos ~craVoS ou lrB.óalhãQOres 
subalternos. Prevalência de trabalho manual e baixã proR 
dutividade. Monocultura e população suticienre--aperias--
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para a realização dos planos econômicos do dominador. 
Essas econoin-ias são apenas produtoras, jã que o consuR 
mo só se faz ~a medida exata da sobrevivência, enquanto 
a comercialização fiCa Por conta de classes dominantes 
externas. A economia colonial no Brasil teve, no ciclo da 
cana-de-açúrcar, o seu melhor modelo. 

• Já na economia dependente começa a inserir-se o -traR 
balhadqr livre de uma classe intel'mediãria. O imigrante 
da mineração (ciclo do ouro) é o adventício que chega de 
livre e espontânea vontade, ao contrário do escravo, que 
é importador como bem de produção e sem qualquer 
apego ou interesse naquilo que produz. O surto demo
grâlico-espontâneo gera um mercado -interno livre, que 
cria condições de diferenciação e transformação da so
ciedade. Por ísto mesmo, na economia dependente, parte 
da renda gerada pelas atividades económiCas-se CõnserVa 
no iftteriof do País, muito embora os lucros, em decorR 
rência dos laços de dependência, continuem sendo reali
zados no exterior. Por outro lado, na sociedade depen
dente a consciência da exploração estrangeira é aumenR 
tada, pois a transferência de grandes quantidades de ou
ro, por exemplo, é mais transparente que a transferência 
de lucros acumulados através de atividade agrícola. Não 
é po:i- outro motivO, alíás, que os movimentos de rebeldia 
do Brasil contra a colonização portuguesa, como a __ Se
dição de Vila Rica ou_ a Inconfidência Mineira, asSim 
como o movimento da Independência se deram sob a reR 
gência econômica do ciclo da mineração de ouro. 

Se a diferença entre a sujeição colonial, a dependência 
e a soberania (ou interdependência) dependem do desenR 
-volvimento do sistema produtivo, o surgimento do proR 
cesso de estatização numa determinada fase do desenvoiR 
vimento histórico aparece como uma imposição do proR 
gresso das forças produtivas, e não de capricho de admiR 
tlistradoreS. E- se é verdadeiro que a soberania é tanto 
maior quanto mais a economia realiza seus lucros das 
fronteiras e diante da expansão do comércio interno, a 
economia estatal é a primeira forma economicamente 
pura da realização desses dois indicadores. Eis por que o 
maior surto de desenvolvimento econôrriico do Brasil 
corresponde àquele_que sucede_u à nacionalização" de se
tores econômicos fundamentais, ou seja, à década de 50, 

.quando se_ deram no País também os mais significativos 
movimentos sociais de todos os períodos de nossa histo
ria. ~ isso, aliás que generaliza a_ visão de qu_e todos os 
movimentos de libertação das economias dependentes 
no após-guerra tfm. na estatização dos principais setores 
económicos a primeira das tarefas. O que ocorreu nos 
anos posteriores, sob o guante do golpt: de estado de 64, 
foi uma reversão daquela tendência pela violência, de 
resto totalmente fracassada, como se atesta pela grave 
crise econômicoRfinanceira e sócioRpolítica no momento 
enfrentada pelos brasileiros. 

O que torna a administração estatal brasileira vulneráR 
vel a críticas quanto aos abusos da tecnoburocracia di riR 
gente, que se expressa nos escândalos das mordomias é a 
planificação de seus objetivos eln função dos interesses 
das classes hegeniôrlicas, hoje não apenas capitalistas, 
mas fortemente vinculadas ao capital estrangeiro. NelR 
son'Wen1eck Sodré, na obra citada, sintetiza bem o que 
foi essa reversão. Diz ele: 

"Nos últimos 20 anos o Estado, no Brasil, esteve 
a serviço da_acumulação capitalista estrangeira, isto 

-é, as inversões públicas, as compras e encomendas, 
o crédito, o orçamento, os subsídios, as vantagens 
fiscais, tudo esteve ao serviço do monopólio." 

E é _ele ainda quem fornece um ex.emplo insofismável 
desses privilégios, na legislação creditícia: 

"Assim, o crédito direto ao consumidor, em 
1972, destinava 88% do seu total à compra de auto
móVeis._ A justificativa interna do regime era a da 
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salvação do setor dinâmico da economia. Na realiR 
dade, isto servia às indústrias estrangeiras. Em 1974, 
70% era encaminhado à compra de automóveis. Na
QUela época a taxa mensal era de s;2%. Se conside
rarmos que o Crédito Direto ao Consumidor foi um 
dos principais detonadores da inflação brasileira, 
verificaierriõs que toda nosSa inflação decorreu do 
planejamento eJ;Il funÇão do interesse das multinaR 
clonais." 

Esses não são casos iSolados. Sabemos que a criação 
da Central de Medicamentos, saudada pela Oposição 
como um provável sinal de retomada da orienlaçào naR 
clonaliStil em setor--estrãtégtc:o dO desenvolvimento naR 
dona! redundou numa farmácia de dispensação do INPS 
que só serviu para torná-la cliente e devedora dos granR 
des laboratórios estrangeiros, abrindoRlhes uma faixa de 
mercado _que jamais conquistariam sem a intermediação 
estatal. Igualmente hegemonizada pelo exterior é a pró
pria estratégia global do desenvolvimento brasileiro a 
partir do golpe de 64, pois a Lei de Segurança Nacional, 
estabelecida pela inteli:gência da Escola Superior de 
Guerra é claramente um pacto de defesa conjunta do 
Ocidente,~ que redunda no submetimento de todas os 
princípioS -admiilistrativos e económicos do País a esse 
suposto ideal comum. • 

Den~ro do mesmo e~frito, falaciosa é também a dis
cussão em torno da eficiência das estatais, acusada de ter 
grandes custos e de privilegiar grande parte das classes 
trabalhadoras. TrataRse, nesse caso, sobretudo de um 
problema de conceituação. A eficiência, para o sistema 
capitalista, se mede pela capacidade de gerar lucros. 

Em síntese, o aparecimento das empresas estatais no 
Brasil e no Tetcefro Mundo, em geral, decorreu de necesR 
sidades práticas nesses países manifestadas no próprio 
Processo de expansão económica e de farmaç_ão de um 
parque industrial moderno. De outro lado, o fenômeno 
do Sur,iiffiefito dos irandes complexos empresariais não 
é priVilégio do Setorestatal, mas conseqUência _da lógica 
da economia moderna. 

ConstataRse que o universo do chamado setor estatal é 
bastante diferenciado e numeroso. Por conseqUência, 
também sua anãlise deve partir de sua discriminação. Os 
críticos da estatização da economia brasileira internacio
nalmente abordam_ todo o conjunto, como se fosse ho
mogéneo, misturando empresas que seguem a lógica do 
mercado e são rentáveis, tais como a PETROBRÁS, o 
BanCo do Brasil etc., com outras que neffi de fonte próR 
pria de Receita dispõem e que se dedicam a missões traR -
dicionais do Estado, do tipo pesquisa, extCnsã·o rural e 
até universidades. Evidentemente tais críticos sabem que 
se misturarem este conjunto diferenciado, fica mais fácil 
critiCar -empresas eficientes e lucrativas como sendo inefi .. 
cazes, pois todo o setor estatal seria deticitãrio. 

Outra crítica que se faz às empresaS estatais- diz respei: 
to à prática de mordomias e excesso de gastos e supér
fluos. Queremo~ ressaltar que concordamos plenamente 
que tais expedientes devam ser coibidos. Mesmo se esti
vésseffios num país rico, ainda assim seria uma atitude 
indesejâvel. E quando observamos tais aplicações do di
nheiro público, num país com Cerca de 40% de sua popu« 
lação padecendo de fome crónica, a aplicação dos recur~
sos públicos em obras faraónicas (tais corilo Os edifíCioS
sede do Banco Nacional da Habitação, da ElETRO
NÜRTE e do -BancO C~ntral do- B~asil, o sofisticado clu
be da TElEBRÃS, em Brasília, a compra de diversos 
aviões _executivos caríssimos, para cobrir rotas onde a 
aviação comercial já atende de forma efiCiente e o lu-xo -
ostent(ltó_rio const_it_uem um verdadeiro acinte à Nação e 
um crime contra aqueles que estão pagando com o suor, 
e às vezes com a vida, para gerar os escassos recursos que 
São consumidos desta maneira. 

Com esta crítica de empresárioS e políticos U forma de 
gestão dos recursos públicos nas empresas estatais esta-
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mos de acordo. Inclusive lembramos e cobramos, mais 
uma vez, que o combate ao déficit do setor público deve 
incluir estes gastos como prioridade e não os jã ma!?;i-os
salârios e as concjuistas dos trabalhadores empregados 
nas empresas públicas. -

Associada a esta crítica existe outra com a qual tam
bém devemos concordar. Trata-se do excesso de autono· 
mia de que gozam as empresas estatais. Neste clima,_ al
gumas empresas chegam a contrariar os interesses nacio
nais em beneficio delas próprias, atá:tv~- õe icOràõs õU 
contratos com grupos multinacionais. Entendemos que o 
descontrole sobre o setor empresarial do Estado não é 
um fato isolado. Existe, também, o total alheamento da 
sociedade diante do processo decisói'Tó também- il.a Ad~ 
ministração Direta. Ou seja, a NaÇão assiste mas não< 
participa, não opina e muitas vezes desconhece o meca~ 
nismo e as próprias deCisõeS para a ·aplicação de recursos 
que lhe pertencem. 

Só há uma forma de C_Qntrolar a ação dos gr3.lldeS-
complexos empresariais do Estãdo. É O cOntrole d3. so~ 
ciedade, exercido num Cli!na político pariii:1Pat1vo e 
aberto. Assim, as contas e as decisões de cada emP,réSa 
poderão ser acompanhadas pelo parlamento, pelas asso
ciações civis e pelo Tribunal de Contas. 

Portanto, a liberalização Política no País ê tambêm 
condição para que se exerça a necessãria supervisão âO 
numeroso setor empresarial do Estado, para direcioná-lo 
para os legítimos interesses nacionais e coibli.Os àbusos e 
distorções gerencíais. · ··- - - · 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, neSta fase marCada 
pela maior crise do sistema econômíco ocidental nos últi~ 
mos 50 anos, cumpre a nós, brasileiros e latino
americanos, defendermos cOm-todo o vigor o pairimônio
representado pelo setor público estatal, construído com 
enormes sacrificiios, tra-duzido em termos de tecnologia 
moderna e que pode ser adaptada à realidade nacional, 
investimentos já maturados e em fase dC lucratividade 
(vide o exemplo da COSIPA, que apresenta níveis de 
produtividade similares aos das siderúrgicas japonesas), 
controle do País em setores estratégicos, do ponto de vis-
ta económico e militar (como é o caso da mineração de 
produtos essenciais, como o petróleo, o ferro e ainda po
dendo avançar mais na área dos não-ferrosos) e em con
siderável margem de autonomia nacional no campo da 
indústria bélica. Jamais poderemos assistir a- tudo isto 
ser sucateado ou transferido a grupos empresariais onde 
prepondere o capital estrangeiro. A construção de uma 
nação forte e com razoável grau de independência" po]fti
ca e eeonômica no Terceiro Mundo não pode prescindir 
do setor empresarial do Estado nos setores fundamen
tais. Que sejam privatizadas as empresas que foram cria
das ou assimiladas pelo Estado, para evitar falências 
eventuais e que não são imPortantes para a edificação de 
um sistema econômico que seja a baSe de um Brasil sobe-
rano, que possa extrair as suas riquezas e processâ-las, 
gerando o maior número possível de emprego e distri.:
buindo os frutos do trabalho de forma mais justa. 

Era, para o momento, nas limitações de teffipo de que 
dispomos, o que queríamos dizer. A cOmplexidâde-do--as
sunto far-nos-á retornar a esta tribuna, para aprofundar 
a discussão em torno da_ estatização da economia brasi
leira sem os emocionalismos que a têm caracterizado. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Com muito pra
zer, ouço V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Henrique Santillo, 
quero parabenizar V. Ex• pelo bem colocado discurso 
que faz nesta tarde. E quando V. Ex•, de maneira muito 
percuciente analisa algumas distorç_ões e abusos que têm 
acontecido no comportamento gerencial das estatais, ao 
mesmo tempo em que V. Ex•secoloca intransigentemen
te na defesa das empresas estatais, nesses setores vitais da 
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economia brasileira as colocações feitas por V. Ex•, sem 
paroxismo, como analista, efetivamente repõem essa 
perlenga de desestatização ou estatização nos seus devi-
dos lugares. Parabéns a V. Ex~ -

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V. 
Ex~ Eu queria dizer-lhe, eminente Senador Lázaro Bar
boza, que o que me tem levado a f~z_er l!I_gun~ p~on!-!ncia
mentos em relação às estatais no Brasil é o convencimen
to que tenho de que alguns setores procuram, há muito 
tempo, desmoralizá-las na sua própria existência como 
empresas estatais, alegando motivos que são, alguns, 
verdadeiros argumentos que em parte são verdadeiros 
c<fmõ-, por- exemplo, o excesso de mordomia, o ex.cesso 
de gastos, a aplicação indevida âe recursos públicos e 
uma série de abusos, e que, sem sombra de dúvida, preci
sam ser coibidos na medida em que o Congresso Nacio
nal se fortaleça como poder fiscalizador das ações doEs
tado, e principalf!1ente _a socie~ade brasileira 
organizando-se, mobiliZam;io-se, possa-também fiscali
zar ... 

O Sr. Lázaro Barboza - Muito bem! 

O SR.- HENRIQUE SANTILLO- ..• quer de forma 
direta, quer de forma indireta. 

De maneira que este, pretendo eu, seja o primeiro de 
urna série de pequenos discursos, para o debate nesta Ca

___ sa, acerca das empresas estatais. Creio que· a preSença do 
Estado nos Pontos estratégicos da nossa economia ê im
prescindível para a defesa da soberania do Brasil. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. HENRlQUE SANTILLO- Com prazer, emi
nente Senador Josê Lins. 

O .Sr. José Lins- Nobre Senador Santillo, esseê real
mente um tema de fundamental importância. Não ouvi o 
discUrso de V. Ex• Infelizmente cheguei, já, ao fim d3 sua 
fala, mas eu considero e~sa matéria uma d:is mais impor: 
tantes -para o debate no momento. Concordo com V. Ex• 
que, num país em desenvolvimento c_omo o nosso, o pa
pel do Estado na ârea empresarial, sobretudo em certos 
setores dinâmicos, ou que devem apoiar, como instru
mento-de base, a iniciativa privada, é fundamental. Lerei 
o discurso de V. Ex•, com todo o cuidado, e estou certo 
de que esse tema merecerá do Senado a maior atenção, 
numa análise aprofUndada, para que o País realmente 
acerte e não aceite, sem meditação, a ídêía de que apre
sença do Estado na ârea empresarial só traz malefícios. 
Isso não _ê verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V. 
· EX• Este meu breve discurso teve apenas a intenção de 

iniciar üffi debate no Senado a respeito das estatais. Es
lou cettõ de que nós iniciaremos esse debate, dada a sua 
impOrtã-no;:ià, como V. Ex• bern consi_8nou. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Quando os italianos estão em dúvida a respeito de de
terminada questão, costumam indagar: cui buono? A 
quem isto interessa'? A quem isto serve'? A quem isto 
pode favotecer'? 

Esta pergunta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, adapta
se ao caso brasileiro, depois do lamentável, deplorável e 
até vergonhoso espetáculo vivido pela Nação na tarde do 
dia de ontem, quanOo mais de dois mil prefeitos, vindos 
doS ffiais distantes pontos do território naCional, subi
ram a rampa do Palácio do Planalto na expectativa, não 

de ser~m atentidos pelo Senhor Presidente da República, 
mas de, pelo menos, poderem oferecer ao Chefe do Go
vern·o'umã SUgf:stãOji respeito de um dos mais dr:amáti
cos, senão o ~ais dramático, problemas com que atual
mente se defronta o nosso País, que é precisamente ore
lacionado com a reforma do Sistema Tributário Nacio
nal. 

Depois de mais de duas horas de espera, sob um incle
mente sol do planalto, os prefeitos viram aparecer -no 
topo da rampa, como se fosse um ser estranho saindo de 
uma nave espacial, o Chefe da Nação, o Presidente da 
República. E, falando a mais de dois mil prefeitos, no 
curto espaço de tempo de dois minutos, disse-lhes sim
plesmente estas palavras; - Não, não, e não. Este não ê 
um assunto. a ser _discutido nesta oportunidade. Esta ê 
um assunto que demanda planejamento, que demanda 
estudo, que demanda investigação, e só no próximo ano 
é que o meu Governo vai poder pensar em debatê-lo. 

Mais de dciis mil prefeitos eleitos pelo pOvo, represen
tativos das bases d~ nacionalidade, a maioria esmagado
ra do Partido Democrático Social, v~o ao Planalto e pe
dem ao Presidente da República um mínimo de atenção 
do Governo Federal para a refocma tributária,_e o Presi
dente responde não, como se estivesse falando para dois 
mil incapazes e não para dois mil ou mais de dois mil 
chefes de executivos municipais brasileiros. 

b preciso esperar. Mas esperar por quanto tempo'? 
Desde 196_5 que esta Nação espera por uma reforma tri
butária. Senadores da maior respeitabilidade e responsa
bilidade, deputados fedreais do maior renome têm trazi
do ao debate, nos últimos 20 anos, a questão da reforma 
tribuJàda. Dentre eles, na dêcada de 70, sobressaiu-se o 
Senador ArnOn de Mello, que, da tribuna do Senado Fe
deral, clamou, exortou, implorou, chorou, reclamou 
contra a ignominiosa brutalidade que o sistema tribu
tário representa para os pequenos Estados, nestes com
preendidos os Estados do Nordeste e da Região Norte, 
em relação aos poderosos Estados comerciais e indus
triais do Centro-Sul do País. 

Faz pouco, o eminente Senador Marco Maciel apre
senta _uma emenda à Constituição Federal, extirpando 
do tex.to da Lei Maior do País esta monstruosidade nela 
enxertada pelo .. pacote de abril", na fase do exagero e do 
êxtaSe do arbítrio que a Nação viveu sob o guante férreo 
do Presidente Ernesto Geisel. Clamava o Senador Marco 
Maciel pela restauração do princfpio da anudalidade e 
da legalidade do tributo, principias fundamentais do Di
reito Tributário que, desde a Constituição do Império, 
passando por todas as Constituições republicanas, foram 
mantidos pelo legislador constitucional brasileiro e que 
só foram derrogados por um ato de força do Presidente 
da República, Clamava o Senador Marco Maciel através 
de projeto de emenda à Constituição Federal, no sentido 
de que o Congrpsso restaurasse o princípio da anualida
de e da legalidade, segundo o qual o tributo só pode exis
tir mediante lei anterior que o haja criado e só pode ser 
cobrado no exercido financeiro seguinte, em relação ao 
que foi instituído. 

No entanto, o '•pacote de abril" enxertou no art. 153, § 
29, da Constituição, esse mandamento aberrante que 
permite ao GOVerno Federa! criar impostos e taxas no 
momento em que isso se fizer necessário para a elevaÇão 
da receita tributãria, a qualquer hora, através de lei com
plementar, decreto-lei, de simples decreto ou de meras 
portarias ministeriais. 

Clamava inutilmente, o Senador Marco Maciel, para 
que o Congresso Nacional voltasse suas atenções para 
esta questão. S. Ex• não foi ouvido. Igualmente o Sena
dor Carlos Chiarelli, do Rio Grande do Sul e o Senador 
Marcondes Gadelha, para citar apenas aqueles que ques
tionaram a necessidade da reforma tributária através de 
projetas de emenda à Constituição FederaL Umdeles, o 
Senador Marcondes Gadelha, propondo até que uma 
ComiSsão Mista do Congresso estudasse o problema da 
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emenda constitucional, num prazo estipulado de 1_2 mew 
ses_. _Todos clamaram, todos gritaram e os seus -g!Jtós 
caíram no vazio. __ 

Só faltava, Sr. Presidente, que os prefeitos dos municí~
pios se arregimentassem e viessem a Brasfiia reclamar do 
Presidente da República a solução para e'ste problema 
que estiola a receita m_un!qipal, que transforma a União 
Federal e os próprios Estados em sanguessugas das recei
tas municipais.-

Enquanto isso vão recebendo maiores encargos, no 
que permite às obrigações dos prefeitos para com os seus 
municípios, dos governantes municipais para com seus 
governados. 

E que faz o Presidente da República, habituado a ou
vir apenas os seus conselheiros misteriosos, habituado a 
fechar os ouvidos para o Congresso Nacional? Até me 
daria por satisfeito se o Presidente da República não ou~ 
visse o CongressO, poi'que ísso riãO seriá novidade, de ve:z. 
que esses ditadores que se enquistaram no poder preten
dem de fato não ouvir o Congresso: Mas que ouvisSem, 
pelo menos, o clamor dos municípios, o reclamo dos pre
feitos; daqueles qUe -conhecem o cotidiano das unidades 
federativas mater da Federação brasileira. Que lhes pro
metesse, pelo menos, estudar a questão em prazo certo, 
para que os prefeitos retornasse às suas comunidades 
com uma palavra de esperança, que não lhes tenha sido 
dada por um mii,;dro da área ecoi:JõmiCa ou da área so- -
cial, mas uma palavra de esperança, que seria uma pala
vra de fé, empenhada pelo próprio Presidente da Re
pública. 

O Sr. Marcondes Gadelha --Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito honra, nobre 
Senador. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Fábio 
Lucena, V. Ex~. com todo o respeito, está sendo injusto 
para com o Presidente da República quando afirma que
Sua Excelência se mantém de _ouvidos_ sLu:~os, faz ouvj~_ 
dos de mercadQr, faz tâbula rasa sobre os clamores do 
Congresso Nacional. Se V, Ex.•; como bom observador 
da cena nacional, estivesse _mais atento às suas colo
cações, haveria de verificã.r que out(a CoiS:ã não fez o Pre~
sidente, desde o ato em que posse tomou da suprema ma
gistratura da Nação, senão responder aos anseios __ do 
Pafs. Vamos aos fatos, Ex~. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. 

O Sr. Marcondes Gadelha - O que pedia a Nação 
quando o Presidente João Figueiredo assumiu? O que 
pedia, através da imprensa, do COngresso Nacional, das 
entidades de classe, do povo mobilizado nas ruas? 

O SR. FÁBIO LUCENA - A anistia. 

O Sr. Marcondes Gadelha - A anistia ampla, geral e 
irrestrita. 

O SR. FÁBlO LUCENA- Ex•, eu quero novidades. 

O Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex• certamente não 
duvida que a anistia foi dada. A Oposição é quem sem
pre proclama que o Presidente nã_o fez coisa a não ser 
atender aos pedidos da sociedade civil. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• há ele permitir 6 
debate. 

O Sr. Ma~ondes Gadelha --Sei onde V. Ex• quer che
gar, nobre Senador, mas quero mostrar, a bem da verda
de ... 

O SR. FÁBIO LUCENA:- V. Ex• não venha querer
dizer que o Presidente Figueiredo é pai da anistia. 

O _Sr_. Marcondes Gadelha - Não. V. Ex• disse ... 

O SS: FÁBIO LJJCENA- A anisti;t é obra do Con
gresso Nacional e das associações iesponsãVeiS cj_ue exis
tem neste País. A anistia nã~ ê_ benesse do Presidente Fi
gueiredo-. 

O Sr. Marcondes Gadelha - EsColha se a anistia é 
obra da sociedade ou do Presidente. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A anistia ê obra exclusiva 
da sociedade brasileira. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Se é obra da sociedade, o 
Presidente ouviU a sociedade. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A anistia foi uma _iqt_po
sição da Nação ao Chefe do Governo. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Tanto que sancionou a 
Leí _que hoje permite a exilados, banidos e ~assados te
rem acesso a livre manifestação de pensamento neSte 
Pafs. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não venha V. Ex• ... 

O Sr. Marcondes Gadelba - Escolha, nobre Senador 

O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, eu exijo 
que me assegure o exercício da palavra. 

(O .Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Concedo o aparte a V. Ex! desde que não queira partir 

para um campeonato de gritos comigo, senãi::i vamos em
patar. 

O Sr. Marcondes Gadelha- V, Ex• vai ganhar, por
que pretendia colocar em tom mais moderado, como vi
nha conduzindo; V. Ex.'atravessouo apartequegenero
samente me concedeu e eu tive que falar maiS alto, com o 
perdão de V. Ex• Mas e_u dizia, o Presidente da Repúbli
ca ouviu a sociedade civil, como V, Ex• bem expressou, 
qlla'nóõTez-a anistia. Então não foi surdo à sociedade. 

- O SR. FÁBIO LUCENA- Sua Excelência não ou
viu; foi pressiOnado pela sociedade civil. 

O_Sr. Marcondes Gadelha- Pois use a expressão que 
quiser. Se foi sob pressão, no grito ou por qualquer ou
tro meio, V, Ex' há de concordar que o Presidente não 
deixou de ouvir a sociedade n~te_ ponto. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Concordo. 

O Si-. MarcoDdes Gadelha- V-, Ex• há de Concordar 
que o Presidente não deixou de o_uvir a sociedade, quan
do fez eleições diretas para Governador de estado. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Já concordei, E~• 

O Sr. Marcondes Gadelha - Pois bem! Chegando a 
este ponto da-reforma tributária, tão preciOso -e tão cã.ro 
a V. Ex' e a mim próprio- realmente estou empenhado 
nesta tese e atê jâ levei algumas propostas ao Governo 
neste sel-ttido- o Presidente da República não deixou de 
oUvir o-Clamor tamb~m neste ponto. Se V. Ex• consultar 
a mensagem Presidencial encaminhada _em março ao 
Congresso, está dito lá que os novos instrumentos jurídi
cos, que Sua Excelência vai enviar ainda no seu Gover
no, tem o fito de desburocratizar a gestão nacional e dar 
atribuições às unidades locais de poder. 

O SR. FÁBIO LuCENA --Nobre Senador Marcon
des Gadeiha, permita-me uma interrupção. Quero que 
V. Ex' focalize, por favor, o assunto que estou enfocan
do. 

O Sr. Miircondes Gadelha - Reforma tributária? 

-O SR. FÁBIO ~UCENA- Não, o apelo que os pre
feitos fizeram ao Presidente da República. Se não vamos 
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ter que rememorar - e eu, evidentemente, vou perder 
porque estou em desvantagem com V. Ex• - vamos ter 
que rememorar todo o processo histórico nacional, des
de Que Cabral ilqui desembarcou, pafa CitaimoS as be-
nesses, as audiências-que os Chefes de EStado ... 

O Sr. Marcondes Gadelha - Não quero tomar seu 
tempo. 

O SR •. FÁBIO LUCENA- No_bre Seilador Marcon
des Gadelha, vamos nos a_ter ao problema que estou en_
fo.ca_uçlo,_ 

Estou_afirmando_ que os prefeitos não foram esbofe
teados por pouco, ontem, fisicamente, pelo Presidente da 
RepÚblica, mas, moralmente, foram esbofeteados pelo 
Chefe da Nação. 

Est~ não uma afirmativa feita por mim, Srs. Senado
res. As televisões focalizaram. Lá estavam diversos depu
tados federais acompanhando os prefeitos. E depois de 
duas horas, sob a canícula de Brasília, surge o Presiden
te, como ·que saindo de uma nave espacial, como o ET, a 
dizer não, não e não, aos prefeitos brasileiros, como se 
esses prefeitos- não tivessem sido eleitos pelo povo, como 
se não tivesSein coinpromisSos com o povo que eles go
vernam, como se se pudesse nivelar, quanto à fonte do 
poder, o poder do Presidente da República, que não tem 
o consentiniento pàpülar, com o poder que possuem os 
prefeitos br~sileiros. 

Esta é a questão fundamental. Só faltava o Presidente 
da República, depois de haver vezes sucessivas esbofe
teado a sociedade brasileira, esbofeteado o Congresso 
Nacional, esbofeteado as associações mais representati
vas da nacionalidade, só faltava o Presidente esbofetear 
a célula-mater di nação, os mu.nicipios brasileiros que 
trabalham, incansavelmente, dia e noite, para sustentar a 
luxúria da União Federal, que a cada dia mais se apro
pria das rendas geradas pelos municípios brasileiros, 
com a ag-ravante de não devolver a esses municípios nem 
mesmo o equivalente à contribuição municipal para a 
composição da receita tributária federal. Esta é a realida
de. Foi dado o último bofetão. 

O Sr. José_Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Agora, Sr. Presidente, 
não falta mais esbofetear a ninguém, sa!VÕ o rosto da 
~ação. Só este é que está carente de um bofetão. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V, Ex• um apar
te? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Senador, por questão de 
educiÇão tribunícía, pérmita-me ·conceder o aparte ao 
Senador José Lins, que o solicitara antes de V. Ex• A se
guir, -ouvirei V. Ex• 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fábio Lucena, evi
dentemente V. Ex• exagera ao apreciar o encontro entre 
_Q _Presidente Figu"eiredo e os prefeitos ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não houve encontro. O 
Presidente chegou no alto da rampa e disse: "eu não que
ro conversa com vocês.". Isso é encontro? 

O Sr. José Lins- Se não houve o encontro, V, Ex•es
tá fal?-ndo sobre coiSa que não existiu. Se eu não me en
gano, V. Ex~ está se referindo a um diálogo, a alguma 
troca de palavras entre os .. 

OS~. FÁBIO LUCENA- Não, houve um insulto do 
Presidente aos prefeitos. Isso não é diálogo, Ex• 

O Sr. José Lins- Nesse caso, foi um insulto a distân
cia, pelo rádio, pela televisão,já q_ue n~o houve o encon
tro. 

o-SR. FÁBIO _LUCENA- Não, foí frente a frente. 
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O Sr. José Lins- ~por isso mesmo, pelo exagero até 
na interpretação dos fatos que V. Ex~ ilão pode Ve_r_ã_ver~ 
da de. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. Ex• em tudo vê exage~ 
ro. Se eu disser que está havendo seCa no -Nordeste, V. 
Ex• vai dizer que é exagero. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me concedeu o aparte? 

O SR. FÁBIO LliCENA- Com toda a~honra;-~StOu 
ou..,;indo V. Ex• 

O Sr. José Lins- Teria havido agressão se a verdade _ 
pudesse servir de bofetada, __ 

O SR. FÁBlO LUCENA- A verdade só pode ser vis
ta como verdade. 

O Sr. José Líns- O que o Presidente disse foi que não 
podia no momento conduzir uma reforma tributária, 
mas que no próximO- anO- 0-raría. Há uma comissão estU
dando esse assunto, no Executivo, há outra comissão no 
Senado, para isso. Todo o material da discussão prove
niente da reunião dos PrefeitOs, tanibém servirá de sUbsí
dios. V. Ex• não pode confundir a verdade, a franqueza, 
como uma bofetada, mesmo porque a sinceridade, e a 
responsabilidade do Presidente, devem estar acima da 
bondade ou das promessas vãs. o_ Presidente é um ho
mem sincero, e se a sinceridade e a franque:za não podem 
ferir ningUém, V. Ex~. ao coiitrárià deve exigir- fraOQUe-: 
za. A reunião dos Prefeítós foi pfodutiva, muita matéria 
importante foi discutida-e-SUbsídios iinp-ortantíssimos re
sultaram como sugestão para a modificação da Legis
lação Tributária. O que -o Presidente disse foi que não ti
nha condições de prometer nada de imediato, mas que 
no próximo ano; certamente, encaminhará uma propos
ta ao Congresso. Este ano- o Pl-eSidente Ciarame-nie
devido às dificuldades do País, em função das suas res
ponsabilidades, não pode promover a reforma. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ninguém, em sã consciên
cia, neste Pais, a não ser por conveniência, pode mais 
acreditar nas promessas do Senhor Presidente da Re
pública. Esta é a verdade. 

Sr. Presidente, vejam os "Madaíerúts'' arrependidos: _o 
Sr. Carlos Langoni, ex-Presidente do Banco Central, 
afirma agora o seguinte: 

O ex-Presidente do Banco Central, Carlos Lan
goni, posicionou-se ontem, contrário a aprovaçãO 
do Decreto-lei n9 2.045, sugeríndo que o Biasil adÕ
te o reajustamento salarial integral para as duas fai
xas mais baixas, ficando as demais regidas pela Hvie 
negoci~ção. 

Ele prevê que, em menos de 20 anos, o Brasil não pode 
pagar a sua dívida, embora com ele esteja em desacordo 
o eminente SeJlador JosG Lins. -

A grande realidade é que o Governo não vai Proniover 
reforma tributária alguma, O Governo vai se servii dos 
instrumentos-de exceção ae que dispõe Para aumentar ás 
impostos para o próximo ano, a fim de cobrir o-seu défi
cit público. ~ o que provam estudos especializados 
publicados por fontes ernpresariaís, como esi.e-püblicado 
por boletim Análise, que traz o -seguinte título: "Mais 
impostos em 1984 para equilibrar o Orçamento Fiscal". 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-- Permita-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Ouço o nobre Senador 
Fernando Henrique Cardos_o. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador Fábio 
Lucena, aproveito a oportunidade do seu pronuncia
mento sobre a questão tributária para- não sei se infor-
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mar a V. Ex•, talvez V. Ex• já tenha tido conheci_mento, 
miS seguramente parte dos Srs. Senadores não tem co
nhecimento - informar a V. Ex• que o Banco Central 
acaba de baixar uma nova resolução, sob o nQ 831, que 
~m.a_ga ainda mais os municípios do Brasil, porque im
põe limites não ao to_mador de dinheiro, mas limites à
quele que empresta dinheiro. Impõe limites fixando índi
ces, de tal maneira que, num prazo muito curto de tempo 
- como esse índice tem sido fixado em sete, se empres
tou cem, pode-se emprestar sete no mês seguinte, mais 
sete no outro mês, e como o pagamento da divida não 
obedece a esses índices mas à correção monetária normal 
que, a grosso modo, acompanha a inflação - no fim 
deste ano, depois de outubro e novembro, por essa nova 
sistemática, do Banco Central, os municípios, não s6 os 
do PMDB mas também os do PDS, estarão completa
mente sufocados. e as instituições financeiras- õ.ão terão 
condições legais para fazer novos empréstímos aos mu
nicípios. Eles terão de pagar uma parte líquida da sua 
dívida, terão que desembolsar, sem ter como fazê-lo. De 
modo _que eu queria, em abono ao que vem dizendo V. 
Ex', recordar que no mesmo dia·em que o Brasil inteiro, 
através de seus prefeitos. pede uma reforma tributária, 
está sendo feJta uma política fiscal. No entánto, ã. políti
ca fiscal que esta sendo feita' e uma só, é e de garrotea
mento das finanças dos municípios. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex' tem toda a razão. 

o· SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -~Nobre ora
dor, agradeceria se V. Ex• concluísse o discurso, porque 
6-seu tempo já está extinto e ternos matéria urgente na 
pauta. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Concluirei, Sr. PresidenR 
te. 

"C> Sr. José Lins- V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. FÁBIO LL'CENA - Lamentavelmente tenho 
que atender ao Sr. Presidente. 

O Sr. Jõsê ·uns - Um minuto apenas. Trata-se de 
_uma referência à ReSolução n" Sj l, dO -Banco Central, 
lida pelo nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex' conhece o docu
mento? 

O Sr. -JoSé Lins- Sim. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex' tem o documento 
em mão? 

O Sr. José Lins- Acabo de ouvir a l~itura. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Por favor, Senador FerR 
nando Henrique Cardoso, passe o documento ao SenaR 
dor José Lins, para que S. Ex• possa analisá-lo. 

-=-o~s-r. José LiDs- Nobre Senador Fábio Lucena, ape-
na~. aproveito a oportunidade pira dar Uf!la sugestão. A 
intenção ·dessa reSolução é fOrçar ó restabelecimento do 
equilíbrio da economia dos municípios. Se S. Ex.• tem 
uma sugestão mais interessante, esse, a momento de aju
dar os municípios. 

O Sr. Fernando HenriqtJe Cardoso (Foi-a do microfo
ne.) -::- Infelizmente, Senador José Lins, não posso 

- aparteá-~lo. 

O _SR. FÁBIO LUCENA --Sr. Prt?Sidente, agradecido 
pela atenção. Prometo voltar ao assunto na próxima 
sexta-feira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRE51DENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, na condição 
de Líder de Partido. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O Centro Gráfico do Senado federal está fazendo 
hoje 20 anos. 

J:_pi criado pelo Senador Moura Andrade em 1963_, 
Para a confecção de avulsos do Senado e hoje impritite -o 
Diário do Senado, da Câmara e do Congresso, além de 
livros e milhares de outras publicações, estando coloca
do entre os mais completos complexos gráficos do Brasil. 

Pela manhã foi hasteada a Bandeira Nacional em sole
nida9e grandemente concorrida, e a do Centro Gráfico, 
-oportunidade em que o Diretor-Executivo, Dr. Aloisio 
Barbosa, fez um balanço das atividades da Gráfica eco
locou as aspirações do Seu funcionalismo, que é a inclu
são no regime estatutário, tendo recebido na oportunida
de~ à afirmàção de V. Ex~. Sr. Presidente, de que iria exaR 
minar o problema com seus colegas e que- dentfo em 
pouco daria a solução possível. 

Na oportunidade, é-me grato registrar as ovações re
cebidas por V. Ex' pelas palavras de incentivo que trans
mitiu a todos os presentes e particularmente aos funcio
nários daquele importante setor dos trabalhos do Sena
dO Fideral, a que todos nós devemos valiosa contri
buição. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles - Fábio Lucena -
Gaivão Modesto - Odacir Soares - João Castelo -
Alberto Silva- João Lobo- Dinarte Mariz- Martins 
Filho- Marcondes Gadelha- João Lúcio- Passos 
Pórto - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro- Rober
to ·sarurnino - Alfredo Campos - Amaral Furlan -
FeriJando Heilrique Cardoso- Severo Gomes- Bene
dito Ferreira- Gastão Müller- Eneas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Requerimentos n9s 785 e 790, de 1983;e 
-Projetas de Lei da Câmara nQs 83 e 85, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
proJe!_o~d~ lei que vai ser lido pelo Sr. !9-Secretário. 

.E lido o seguinie 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 249, DE I983 

Institui _o_ Regime Especial da Permissão de Lavra 
_Ç_~rimpeira, para o aproveitamento imediato de subs
tâncias minerais e introduz alterações no Código de 
Mineração. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica modificado o inciso III do artigo 29 do 
Decreto-l~i nQ 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de 
Mineração) e a~rescido a este mesmo artigo o inciso V, 
com as seguintes redações, resp~ctivamente: 

~'III - Regime de matricula, quando depender 
exclusivamente do registro do garimpeiro no Distri
to do Departamento Nacional da Produção Mineral 
de jurisdição do local da jazida; 
_ "V - R~gime dePermiss~o de Lavra Garimpeí

ra, quando depender de Alvará do Diretor Geral do 
_Departamento Nacional da Produção Mineral -
DNPM." 

Art. 2<:> Aplica-se o Regime de Permissão de Lavra 
Garimpeira no aproveitamento imediato de depósito mi~ 
peral que, dada sua natureza, dimensão, localização e 
utilização económica, possa ser lavrado, a critério do 
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DNPM, independentemente de prévios trabalhos de pes
quisa mineral, sob a forma de garimpagem. 

§ l~' Tendo em vista os iriteresses n-aciOnal e/ ou 
público, o Ministro das Minas e Energia, por proposta 
do DNPM, poderá reservar áreas em que o aproveita
mento de bens minerais far-se-á, exclusivamente, através 
do Regime de Permissão de Lavra Garimpeira. 

§ 21' A Permissão de Lavra Garimpeira não se aplica 
a ocorrências minerãis_-SítUadas em reservas indígenas. 

Art. 3~' As substâncias minerais de emprego imedia
to na construção civil, enquadradas na Classe II a que se 
refere o artigo 59 çlo Decreto-lei n~' 227, de 28 de fevereirO 
de 1967 (Código de Mineração), as argilas empregadas 
no fabrico de cerâmiCa vermelha e calcário para uso na 
agricultura, como corretivo de solos, terão os seus apro
veitamentos no regiine de Permissão, feitos prioritãria
mente pelo superficiário do solo ou por quem dele tiver 
expressa autorização. 

§ 11' O interessado em permissionar as substâncias 
referidas nO caput deste artigO, não sendo superficiãrio 
ou deste não tendo autorizaÇão expressa, deverá notifi
car o mesmo, judicialmente, do seu interesse específico; 

§ 2~' O superficiâriO, no- prazo de 60 (sessenta)" dias 
contados a partir da data da notificação judicial, deverá 
manifestar formalmente o seu interesse ou não no apro
veitamento em referência; 

§ 31' A não manifestação do superficiário no prazo 
estabelecido serã entendida como desistência do seu di
reito de prioridade; 

§ 41' O superficiário, caso se manifeSte interessado 
em permissionar a lavra de substâncias minerais em refe
rência, existentes nas terras sob_se_u_domínio, deverá, no 
prazo de 60 {sessenta) dias, contados a partif de sua ma
nifestação, requerer ao DNPM a permissão em questão, 
sob pena de perder o seu direito de prioridade; 

§ 59 O ínteressado em permissionar, de posse da au
torização do superfidãrfõ ou de prova do seu desinteres
se, obtida de acordo com o previsto nos parágrafos 2~", 31' 
e 41' referidos acima, deverá requerer a permissão ao 
DNPM; 

§ 6~' O disposto neste artigo, não se aplica às permis
sões em terrenos devolutos, não ocupados, que poderão 
ser outorgadas a qualquer interessado. 

Art. 41' A prioridade conferida ao superficiário, pre
vista no artigo 21' desta Lei, não se-aplica as demais subs
tâncias minerais às quais prevalece o_ direito daquele que 
primeiro requereu a permissão ao DNPM. 

Art. 5~' O Alvará de Permissão de Lavra Garimpei
ra, será o título hábil e suficiente ao ingresso na área per
missionada, para a realizaçãO dOs respectivos trabalhos, 
com o seu titular devendo pagar aos superficiários, pro
prietários OU posseiros do imóvel que a cOntêm, a renda 
pela ocupação do terreno e a indenização pelos danos e 
prejuízos eventualmente causados pela layra. 

Parágrafo único. Não havendo acordo entre as par
tes interessadas, os pagamentos cabíveis serão efetuados 
mediante avaliaçãO judicial, obseiVadõ O pfocesSo esta
belecido nos artigos 27 e 28 do Decreto-lei n9 227, de 28 
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçãof 

Art. 69 A permissão de lavra garimpeira, de caráter 
precário, será outorgada a brasileiro ou empresa de capi
tal inteiramente nacional, mediante Alvará do DiretO-r 
Geral do Departamento Nacioi13.1 da Produção Mineral 
- DNPM, sob as seguintes condições: 

I - O título serã pessoal e somente transmissível no 
caso de herdeiros necessários ou cônjuge sobfeVívente, 
bem como no de sucessão comercial, observado o dis
posto no caput deste artigo. 

11- A permissão de lavra garimpeira vigorará por até 
5 (cinco) anos, podendo, a critério do DNPM, ser suces
sivamente renovada. 

Art. 79 A área passível para Permissão de Lavra Ga~ 
rimpeim será, a critério do DNPM, de até 50ha. para as 

substânciaS minerais referidas rio artigo 29 desta Lei e de 
ãl"ê 20ha. para os demais bens minerais, 

Art. 89 O DNPM, tendo em vista O "interesse público 
ejou social, poderá subdividir a área permissionada, ou
torg-ando as frações remanescentes a outros interessados. 

§ J9 Sempre que acontecer o previsto no caput deste 
artigo os novos permissionários pagarão, -mensalmente, 
ao primeiro permissionârio um royaltie de 5% (cinco por 
cento) do faturamento líquido, após o desconto do IUM 
(ImPosto Único Sobre Minerais); 

§ 2~" O primeirO permissionãrio, se desejar, poderá 
fiscalizar o cumprimento do disposto no parágrafo ante
rior, podendo para tanto, solicitar informações ao 
DNPM e Secretaria da Receita Federal. 

Art. 91' O processamento, bem como os elemefltos 
de instrução do requerimento de permissão de Lavra Ga
rimpeira serão estabelecidos em Portaria, pelo Diretor 
Geral do DN PM. 

§ l<J O requerimento de Permissão de Lavra: Gaiim
peira sujeita o interessado ao pagamento de emolumen
tos em quantia correspondente a -10 (dez) vezes o valor 
atualizado da Obrigação Reajustável do TesoUro Nacio
·nai (ORTN), a qual deverá ser ãTI.tecipad"ã:nlen-ú~ Tecolhi
dã.--8.-o Bãnco do Brasil S/ A, à conta do FuiJdo Nacional 
de Mineração - Parte Disponível. 

§ 21' Da instrução do requerimento de Permissão de 
Lavra Garimpeira deverão constar, dentre outros ele
mentos, a indicação da nacionalidade brasileira do inte
ressãdo, pessoa natural ou, tratando-se de pessoa jurídi
-ca, registro da sociedade no Órgão do Registro de Co
mércio de_s_ua s_e_de, com p.-ova de_ser o seu capital intei
ramente nacional, bem como da inscrição do requerente 
no Órgão próprio do Ministério da Fazenda, como con
tribuinte do Imposto Único Sobre Minerais e melnorial 
descritivo da área objetivada. 

Art. lO. O aproveitamento de substância mineral 
não constante do título de Permissão de Lavra Garim
peira dependerá de anuência do DNPM. 

Art. II. O titular de Permissão de Lavra Garimpei
ra é obrigado a apresentar ao DNPM, atê 15 de março 
de cada ano, relatório das atividades desenvolvidas no 
ano anterior, elaborado por geólogo ou engenheiro de 
minas legalmente habílitado, conforme fôr estabelecido 
em portaria do Diretor Geral desse Departamento, sob 
pena de sanção. 

Art. 12. O Regime de Permissão de Lavra Garim
peira poderá ser transformado em Regime de Concessão 
a qualquer tempo: 

I - Por opção do permissionário, ou 
II - Por determinação do DNPM. 
§ ,.,. Julgada necessária a realização de pesquisa mi

neral, o DNPM expedirá oficio ao permissíonário 
dando-lhe o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da publicação da respectiva ilotifiCaçãõ riõ-DiáiíO -OfiCial 
da União, para requerer a competente autorização de 
pesquisa, na forma do artigo 16 do. Código de Mineração 
ou, se impossibilitado de fazê-lo, autorizar o requeri
mento em questão, dentro daquele prazo, por parte de 
pessoa tisica brasileira ou empresa de mineração. 

__ § 21' Na hipótese de permissionário não se intereSsar 
em requerer a pesquisar e procurar pessoa tisica brasilei
ra ou empresa de mineração para i-equúela em seu lugar, 
o mesmo terá direito a um "royaltie", a ser negociado 
entre as partes, proveniente de qualquer atividade de la
vra que venha a ser feita no depósito objeto da permis
são. 

§ 3~' Na hipótese do permissionário, no praió previs
to no parágrafo 1~' deste artigo, não requerer a autod
zãÇão para pesquisa ou não conseguir -negociar o· prevís
to no parágrafo anterior, o DNPM colocará a árti:a- da 
permissão em disponibilidade, sendo, contudo, garanti
do ao seu titular, o direito a um "royaltie" mensal de 2% 
(dois por cento) do faturamento líquido, após o desconto 

do Imposto Único Sobre Minerais, proVeniente de qual
quer atividade de lavra que venha a ser feita no depósito 
objeto da permiSSão. 

§ 4~" O antigo_ per_missionário, ~e desejar, poderá fis
calizar o cumprimento do dispositivo do parágrafo ante
rior, podendo para tanto, solicitar informações ao 
DNPM e à Secretaria da Receita Federal. 

§ 51' A autorgada de autorização de pesquisa mineral 
não obstará a vigência da permissão que vigorará até o 
fim do prazo de sua validade ou, a critério dclDNPM, 
até o eventual início dos trabalhos de lavra ou podendo 
ser sucessivamente renovada no caso de ser demonstrada 
a inexeqUibilidade de lavra, nos termos do inciso VII do 
artigo 22 do Decreto-lei n<J 227, de 28 de fevereiro de 
1967 (Código de Mineração). 

Art. 13. Serã determinada a revogação da Permis
são de Lavra Garimpcira, por ato do Diretor-Üeral do 
DNPM, publicado no Diário Oficial da União, nos casos 
de: 
1- insuficiente produção do bem mineral permissio

nado, considerando a necessidade do mercado consumi-
dor; _ 
II- suspensão, sem motivo justificado, dos trabalhos 

d~ ext~ação por prazo superior a 6 (seis) meses; 
III - aproveitamento de substância mineral não pre

vista na Permissão de Lavra Garimpeira, aPós advertên
cia do DNPM; 
IV- Falsidade, materfal e/ou ideológica,. de qual

quer dos docume~tos de instrução do processo; 
V_-- não_ pagamento de royalties devidos a superfi

ciâria e/ou a antigo permissionáriO, bem como qualquer 
burla nos seus quantitativos; 

VI -impossibilidade de locação de área plliteada; 
VII- interferência total da área permissionada com 

área considerada não livre, nos termos do artigo 18 do 
Código de Mineração; -

vnr- não atendimento de duas exigências formula
das pelo DNPM sobre a mesma matéria; 
IX- danos graves a outras atividades econômicas da 

região ou pertubações sérias do meio ambiente. 
Art. 14. Do ato do Diretor-Geral do DNPM que 

determina a revogação da Permissão de Lavra Garimpei
ra, cabe recurso ao Ministro das Minas e Energia, no 
prazo de 60 dias (sessenta) dias; contados a partir da sua 
publica~ão no Diário Oficial da União. 

Art. 15. Publicado o ato determinativo do cancela
mento da Permissão de Lavra Garimpeira e decorrido o 
prazo previsto rio artigo anterior, sem recurso, a habili
lã.çâo ao aproveitamento do depósito, sob este regime, 
estará facultado a qualquer interessado, independente
mente de autOhtação do proprietário do solo, observa
dos- ós derriais i-eqUíSitos previstos nesta Lei. 

Parágrafo único. É vedada ao antigo titular da Per
missão de Lavra GarimPe-ira, cujo alvará tenha sido can
celado, habilitar-se ao aproveitãmento do depósito na 
forma do "caput" deste artigo. 

Art. 16. Titular do alvará de Permissão de Lavra 
Garímpeira obtido ilas circunstâncias de que trata o "ca
put'' do artigo ariterior é obrigado a pagar, a partir da 
sua vigência, renda pela ocuPação do terreno_ e ind_eni
zação pelos danos OCasionados ao imóvel em decorrên
cia do aproveitamentO do depósito, observado, naquilo 
que couber, o disposto no artigo 27 do Código de_~ine
raçào~ 

Parágrafo único. -Tratando-se de terreno devoluto 
não ocupado ficam dispensadas a renda e a indenização 
mencionadas no "caput" deste artigo. 

Ai:C 17. É admitida a Permissão de Lavra Garim
peira etn área objeto de Alvará de Pesquisa, Concessão 
de Lavra de Manifesto de Mina quando existir, a critério 
do DNPM, compatibilidade técnica operacional entre os 
tr3.balhos de aproveítamento e aqueles de pesquisa e la
vra, com a sua outorga sendo dada ao seu respectivo ti
tular ou a quem dele tiver expressa autorização. 
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Art. 18 Tendo em vista os interesses nacional e o 
público, o Mínistro das Minas e Energia, por proposta 
do DNPM, poderá determinar que, em certas áreas, o 
aproveitamento dos recursos minerais ou de parte deles, 
não se faça pélo Re,&ime da Permissão de Lavra- Gaiim
peira. 

Art. 19 I?. vedado conceder a uma mesma pessoa físi
ca ou jurídica mais de um Alvarâ de Permissão de Lavra 
Garimpeira em um mesino depósito mii1ei-"al, cuja rocha 
encaixante tenha contin-iii([id6- f1sica. - · 

Art. 210 São feitas aS-seguintes alterações no Códi
go de Mineração (Decreto-Lei n~' 227, de 28 de fevereiro 
de 1967, com as modificações-- posteriores): 

"Art._31' 

§ I~> Compete ao Departamento Naciõnal da 
Produção Mineral (DNPM) a execução deste C6di~ 
go e dos diplomas legais complementares podendo, 
para isto, requisitar a ajuda que ror necessãria de to
dos os órgãos federais direta ou indiretamente rela-
cionados. -

§ 29 O- titular- de autorização ae pesqUiSa, de 
permissão de lavra garimpeira, de HcenCiamento e 
de concessão de lavra que tiver qualquer forma de 
prejuízo, causado por erro ou o"missão do DNPM, 
no cumprimento dos dispositiVOs legã.iS previS-tos 
neste Código e nos diplomas legais conlplementares, 
terã direitO a inderiizaÇão correspondente, paga pela 
União: --

§ 39 O titular de autorização de pesquis-a, de 
permissão de lavra garimpeira, de licenciamento e 
de concessão de lavra, ao tomar conhecimento de 
qualquer prejuizo causadO por errO-OU omissão do 
DNPM deverá, imediatamente, protocolizar naque
le Departamento comunicaç-ão por escrito, relatan
do os eventos causadores do mesmo e, decorridos 90 
(noventa) dias sem que seus efeitos tenham sido re
parados e/ou cessados, poderá requerer à União a 
indenização prevista no parágrafo anteriôr. -- --

§ 49 A indenizacão- prevista no parágrafo ségun
do deste artigo será igual ao valor do montante diS: 
pendido_ em investímentos coniPró-Vadamente reali
zados, com atualização monetária e aplicação de Ju
ros iguais àqueles da maior taxa cobrada pelo Ban~ 
co Nacional do Desenvolvimento Econômico
Sodal - BNDES, em suas operações de financia
mento à mineração, somado com eventuais perdas e 
danos." 

"Art. 70 Considera-se garimpagem a lavra de 
risco realizada em depósito mineral que não-consi
dere a pesquisa mineral, tenha a mesma sido ou não 
executada, depósitO- esse genericamente denomina
do de garimpo." 

.. Art. 7 L Denomina-se garimpeiro o trabalha
dor que extrai substâncias minerais úteis-individUal
mente ou associativamente ou ainda para pessoa 
tisica õujurídiCã:, neite CaSO; lia condição de empre
gado, exercendo atividade genericamente definida 
como gãrimpagem." 

"Art. 72 A gariffipãgtmt pode-Se dar das se
guintes formas: 
I- Individual, caracterizada pelo modo solitário 

do trabalho, sempre por conta própria; 
II - Associativa, caracterizada pelo modo coleti

vo do trabalho, em que um oU mais garimpeiros 
associam-se com pessoa física ou jurídica detentora 
de alvarã de permissão de "lavra-~ · mpeira; -

III - Permissionada-; caracterizada Pelo modo 
coletivo do trabalho, em que garimpeiros trabalham 
para pessoa fisica oujúrfàiCa âetCntora-di!dvarâ de 
permissão de lavra gariinpélra, na condiçãO de assa
lariados." 

DIÁRIO DO CONGR,ESSO N~CIONAL (Se,ãp,IJ) 

Parãgrafo úníco. A garimpagem associativa só 
poderã ser iniciada após ã assinatura de contrato 
padronizado, elaborado pelo DNPM, entre o per
missionár_io de lavra garimpeira e os respectivos ga
rimpeiroS, que contenha as condições da assoçiação 
pactuada entre as partes e entregue ao Distrito do 
DNPM de jurisdição da permissãO de lavra garim
peira, para anot3:ção. 

"Ar1. -73. -.A garimpagem depende de autori
z~ü;;:ão do Governo Federal, da seguinte forma: 

I -A individual através do regime de matrícula; 

II - A associativa e a permissionada através do 
regime de permissão de lavra garimpeira. 

§ 1~'. O garimpeiro terã uma matrícula pessoal 
_ pleitead?_J2Qr brasileiro, a requerimen.to verbal, no 

Departamento Nacional da produção Mineral, me
dian_te a apresentação de documento de identidade, 
CPF e dos comprovantes de quitação do imposto 

Siridical e de pagamento da taxa remuneratória de 
urha ORTN, recolhida ao Banco do Brasil S/ A, à 
conta do "Fundo Nacional de Mineração- Parte 
Disponível". 

§ 2Q Ao garimpeiro matriculado será fornecido 
um Certificado de Matrícula, numerado, registrado 
em livro próprio, válido por 3 (três) anos, do qual 
constará seu retrato, nome, números do documento 
de identidade e de inscrição do CPF, naturalidade, 
endereço, e será o docUmento oficial para o exercí
cio da atividade na ârea de jurisdição do Distrito do 
DNPM que o expediu. 

§ 39 Será apreendido pelo DNPM, com o con
Curso da Polída Federal, o produto da garimpagem 
individual quando o seu produtor não possuir Certi

-ficado _de Matrícula, sendo o mesmo vendido em 
hasta pública e recolhido ao Banco do Brasil S/ A, à 
conta do "Fundo Nacional de Mineração- Parte 
Disponível". 

§ 49 O garimpeiro individual que executar em 
seu garimpo, não objeto de peflnissão de lavra ga~ 
rimpe~ra, atividades caracterizadas como de garim
_pagens assoCiativa e permissionada, após duas ad~ 
vertências do DNPM, tei-á o seu Certificado de 
Matrícula suspenso por 5 (~inca) anos por a.quele 
Departamento, com _a reincidência acarretando a 
perda do dii-eito de nova matrícula. 

§ 5~> O exercício de ativid3.de da garim,pagem 
sem a permissão do Governo Fe_det:al. ~orno previ_s
to no caput deste artigo, cOnstitui contravenção pe
nal na fol'f!la do Código Penal." 

"ArL 74. Depende de consentimento prévio do 
superficiário do solo, a permissão para garimpagem 
individual em terras ou águas de domínio privado. 

Parágrafo único. A contribuição do gãrimpeiro 
_ajustada com o superficiário do solo para fazer ga
rimpagem ·indiVidUal não poderá exceder o dízimo 
do valor do imposto único que for arrecadado pela 
Coletoria Federal da jurisdição local, referente à 
subsJâll_cia mineral encontraOa:" 

"Art. 75. É vedada a realização de trabalhos 
de__ garimpagem em área objeto de autorização de 
pesquisa ou de concessão de lavra, com exceção da
queles relativos à permisSão de lavra garimpeira~ a 
cri!ério do DNPM -~ o conSentimento exPressO do -
seu respectivo titular. 

§ 1~> O DNPM, constatada atividade de garim
pagem em área objeto de autorização de pesquisa 
ou de concessão de lavra, com o concurso da Polícia _ 
Federal, tomará as medidas cabívets no sentido de 
paralisá-la. 

§ 2~> O titufar de autorização de pesquisa ou de 
concessão de lavra, decorridos 90 (noventa) dias 
@9!. a protocoiização no DNPM de comunicado 
informando a presença de garimpeiios em sua ãrea 
de pesquisa ou de lavra, sem que aquele Departa-
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mento, na forma do parágrafo primeiro deste arti
go, tenha feito paralisar a atividade de garimpagem, 
tem direito ao pagamento, pela União; da indeni
zaçào prevista neste Código, com o respectivo re
querimento senda" feito aO DNPM. 

§ 3Y q_ DNPM, recebido o requerimento pre
visto no parágrafo anteríof, procederá detalhada 
·auditoria técnica e contábil e instruirá o processo 
com histórico completo da autorização de pesquisa 
ou concessão de lavra, com ênfase para o problema 
da garimpagem, inclusive de seus antecedentes, fina
lizando com parecer conclusivo acerca da procedên
cia ou não da petição em referência." 

- Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este Projeto tem por objetivo ins~rir na legislação mí
nerária brasileira o regime da Permissão de Lavra Ga
rimpeira de forma a corrigir grave defasagem legal em 
relação ao problema do garimpo e dos garimpeiros, de 
elevado interesse econômico e social para o País. 

A conceituaçào legal do garimpo e do garimpeiro exis~ 
tente no Código de Mineração, instituído pelo Decreto
lei nY 227, de28 de fevereiro . .de 1967 encontra-se hoje, to
talmente desatualizada em relação à realidade vivida no 
País neste setor da economia. Os dispositivos legais exis
tentes n_ào mais atendem a dinâmica social, gerando, em 
consequência, uma série de problemas de dlficil solução 
pelo Governo que, na maioria das vezes, acarreta confli
tos de intere_sse entre as populações que gravitam em tor
no do garimpo e as empresas de mineração. Muitas vezes 
as autoridades governamentais têm que lançar mão da 
repressão armada para fazer valer uma lei que, na atuali
dade, está totalmente defasada em relação aos aconteci
mentos sociais brasileiros. 

Urge, portanto, uma modificação radical da atualle
gislaçào que regula o gari~po. 

Para uma melhor compreensão do <!,ssunto é neces
sário tecer alguns cOffientâiios <icúcii da Questão garim
peira. 

A questão garimpeira é de dimensão nacional. Fruto 
do modelo econômico imposto ao País, o garimpo cons-
titui a esperança de milhares de trabalhadores rurais, 
posSeiroS-e Pequenos proprietários desalojados de suas 
terras e até de ~perários urbanos vítimas_do desemprego. 
AtUaimC!lte:-todo desempregado é um garimpeiro em 
potencial. 

Nestas circunstâncias, o garimpo e os garimpeiros 
CoilStihi"erii -·um grande problema social, que, pela sua 
amplitude, só pode ser enfrentado pelo Governo Fede
ral, Como condutor maior da política econômica nacio
i:tal. 

Por outro 1ado, do ponto de vista jurídico, o problema 
é também da competência da União, agravado pela 
enorme desatualização do Código de Mineração em re
lação ã conceituação legal do garimpo e dos garimpeiros. 
Praticamente inexiste no País garimpos e garimpeiros 
como regulado naq~ele diploma le_gal. 

As relações eConÓmicas internas do garimpo refletem, 
de forma .cruel, o mesmo modelo existente na sociedade 
brasileira como um todo: uma ínfima ininoria de previle
giados vjven_do às custas das grandes massas exploradas. 
No garimpo, o capitalista (industrial, banqueiro ou 
grande fazendeiro) da vida econômica é substituído pelo 
.. dono de cata ou de_ serviço", normalmente, fazendeiros, 
-profissionais liberais ou Comerciantes que entram, tão
some_nte, com dinheiro, com os trãba.lhadores braçais, os 
verdadeiros garimpeiros, fazendo, sozinhos, o trabalho 
duro. Pela natureza capitalista desta relação, os primei
ros ficam cada vez mais ricos e os últimos continuam tão 
pobres como sempre foram, formando o exército de re
serva do proletãriado a ser usado em novos empreendi-
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mentes do capitalismo nacional, em novos garimpos, nas 
grandes fazendas ou, eventualmente, na indústria. 

Um outro fato r de complicação da situação é- o confli- :_:
to resultante da atividade garimpeira com as empresas de 
mineração. Estas, resguardadas pelas concessões da 
União através de Alvarás de Pesquisa e Decretos ejou 
Portarias de Lavra, muitas delas, após p-esados investi
mentos durante vários anós, têm suas áreas invadidas 
por garimpeiros. Como, na maioria das vezes, não é 
possível a convivência e, considerando que a União, 
através do DNPM, não vem garantindo as concessões 
que outorga, com a questão das invasões garimpeiras aS
sumindo a cada dia maior vulto, em face até do incentivo 
indireto dado pela ação dúbia do Governo Federal, o re
traimento geral das atividades de pesquisa mineral no 
País, principalmente daqueles bens minerais passíveis de 
garimpagem, tende a acontecer, comprometendo a ge
ração de novas jazida~. Coino o Governo Federal, admi~ 
nistrado_r d_as__riquezas minerais do País, vem incentivan
do a garimpagem, principalmente de ouro, fica mrihO 
difícil ao mesmo resolver o problema do garimpo, mor
mente quando esta atividade constitui uma grave ano
mafia social, com quaisquer ações contrárias ao seu de
senvolvimento gerando grande repercussão no seio da 
opinião pública nacional. 

A título de exemplo, no Estado de Goiás,--a aüv1dade 
garimpeira vem aumentando gradativamente, assumin
do grande dimens_ão no contexto do País, existindo 
vários garimpos de esmeralda, ouro e cassiterita, que se 
destacam dentre outros bens minerais garimpádClS em 
menor escala. 

Em conseqüência, os conflitos com as etnpresas de mi
neração também vem acontecendo e assumindo pro
porções graves. Pelo menos em duas qportunidades foi 
solicitado ao Governo de GoiáS ci envloâe fõfçapoticial 
para a expulsão de garimpeiros que, contudo, não foi en
viada, porque o atual Governo do meu Estado num~a se
rá um instrumento de repressão de trabalhadores. Além 
do mais, julgamentos ·que sendo da competência da 
União a administração- dos bens minerais do País, não 
compete aos GovernoS Estaduais o ónuS de resolver este 
tipo de conflito, com o Governo Federal devendo assu
mir sua responsabiUdade e garantir ele mesmo as conces
sões que expede. 

O que ocorre em_ Goiás, verfica-se, até com maior in
tensidade, em outros Estado_s_.principalmente aqueles da 
região amazônica com_.a questão dos garimpeiro_s_assu
mindo proporções de grande relevância naciOnal, caso se 
considere que a população garimpeira deve atingir a 
cada dos 2 milhões de pessoas, incluindo-se aí familiares 
dos garimpeiros, estimados em 400 mil em todo o País. 

Pelo exposto, verifica-se que a questão garimpeira é da 
maior gravidade e a sua solução s_ó podendo acontecer 
com a conjugação de dois fatores. O primeiro deles é de 
natureza económica e, na situação atual da vida política 
brasileira em que o Congresso Nacional é tolhido de 
exercer o seu papel nesta área, o seu eqüacionamento vai 
depender dos rumos da política econôtnica nacional. O 
segundo, de natureza legal, pode e deve ser resolvido 
imediatamente pelo CongreSso Nacional e est~ projeto se 
insere neste contexto. 

Este projeto foi in_spirildo em sugestões de eminentes 
geólogos brasileiros, antigos eStudiosos do setor mineral 
brasileiro e também da problemáticagefãl dOS garimpos. 

Se transformado em lei, tenho firme conVicção de que 
problema garimpeiro, pelo menos do ponto de vista le
gal, será resolvido de forma adequada. 

Este projeto contempla todos os figurantes do cenário 
atual dos garimpos, ou seja, os "donos de cata" ou de 
.. serviço", os garimpeiros individuais, os garimpeiros 
que trabalham sob o regime conhecido como "meia 
praça" e aqueles assalariados ou "diaristas", que consti
tuem a imensa maioria dos garimeiros, retirando-os da 
marginafídade legal à luz do Código de Mineração atual. 

Com a aprovação das mudanças acima referidas, os 
'"donos de cata" passariam a ser microminernd!)res, os 
"meia-praçaS" garimpeiros associativos com seus diréi
tos assegurados e os "diaristas" tornariam-_se trabalha
dores assalariados com todos os seus direitos trabalhis
tas e previdenciários. Por outro lado, o Governo Fede
ral, através do DNPM, teria uma grande margem de ma
nobra legal para intervir no cenário garimpeiro, regulan
do, legalizando e amparando tecnicamente os garimpos 
em proveito do aumento da produção mineral brasileira. 

Outro aspecto inovador de tal projeto, é aquele_de não 
impedir a utilização do conhecimento e dos rec}.lrsos mo
dernos da ciência e da tecnologia, como acontece com o 
a tua! Código de Mineração que, ao permitir somente o 
empregq de equipamentos rudimentares, introduz na ati
vidade um fator extremamente conservador e anti
progressistast neste caso,_ colidindo com a própria natu-

- reza do- capitalismo que, para sobreviver, exige sempre 
novas inovações tecnológicas. 

Outro fator importante neste projeto é a preservação 
legal de toda .e qualquer forma de direit(l adquirido nas 
relações econô_micas existentes nos garimpos, em face 
das freqilentes e necessárias intervenções do pOder go
vernamental no sentído da regularização dos mesmos. 

É oportuno informar que a procura de uma solução 
para a questão da atividade garimpeira é _uma preocu
pação antiga, estando envolvidos n_~sta busca o Minis
tério das Minas e Energia, as entidades patronais e pro
fiSSkinais, representativas dos mineradores e geólogos 
brasileiros que, em diversas oportunidades têm reclama
do os remédios legais .que permitam o desenvolvimento 
seguro da mineração nacional, seja através da lavra in
dustrial ou dos garimpos. Neste contexto, vale ser regis
trado a Carta do "Encontro do _OúrO", assinada em 
Brasília, ~m 13 dejulh~ de 1983, pelo Presidente do Insti
tuto Brasileiro de Mineração - IBRAM_, e pelo Minis
tro das Minas e Energia que procura emitir diretrizes 
bastante gerais em relação à questão da mineração do 
ouro e, em c-onseqilência, o problema garimpeiro. Neste 

- Q.ocufnento, o MiniStério das Minas e Energia "registra 
sua intenção de realizar gestões no sentido da transfor
mação, a curto prazo, dos "patrões" ou "donos de ga
rimpos" em empresários do "setor mineral" o que, de 
certa forma, vem positivamente de encontro aos_disposi
tivos constantes dest~ Projeto que apresento à conside
ração do Serlado Federal. 

Finalmente, esperamos ter caracterizado o elevado al
cance SOcial e mostrado a repercussão favorável que este 
projeto-de lei deverá ter, se aprovado, no cenârio mineral 
brasileiro e, em conseqilência, na própria economia na
cional. E_ntendemos que o Congresso Nacional não seria. 
responsável se não tomasse as providências ao seu alcan
ce no sentido_ ·ae retirar da cland~tinidade legal, em re
laçãõ às suas atividades económicas, milhares de brasi
leiros e de garantir· um desenvolvimento segUro e ordeiro 
para a mineração brasileira, tanto através da lavra indus
trial como dos garimpos. 

Esta a meta principal deste projeto. 
S8.iit das Sessões, 28 de setembro de 983. - Lázaro 

Barboza. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 227, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dá nova redaçio ao Decreto-lei n~' 1.985 (Código 
de Minas) de 29 de janeiro de 1940 

Art. 211 _Os regimes de aproveitamento das substân
cias minerais, para Os efeitOs deste Código são: 
I~ regime de Autorização e Concessão, quando de

pender de expedição de alvará de autorização do Minis
tro das Minas e Energia e decreto de concessão d_o Gq
~erno Federal; 
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II- _regime de Licenciamento, quando depender de li
ce_nça expedida em obediência a regulamentos adminis
trativos locais e de registro do produtor no órgão pró
priQ do Ministério da Fazenda; 

III- regime de Matrícula, quando depender, exclusi
vamente do registro do garimpeiro na Exatoria Federal 
do ]~cal da jazida; e 

IV- regime de Monopolização, quando, em virtude 
de lei especial, depender de execução direta ou indireta 
do Governo Federal. 

(Às Comissões de Constiiuição e Justiça, de Minas 
e- Energia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido 
será publicado e reinetido às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1 "'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 793, DE 1983 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"c" do Regimento Interno, para o Requerimento n9 784, 
de 1983, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo. 

Sala das S"essôe:S:, 28 de setembro de 1983.- Pedro Si
mon, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (NHo Coelho) - O requeri
mento que vem de ser lido serã_ incluído na Ordem do 
Dia da sessão seguinte, nos termos do art. "375, III, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Na sessão an
Jerior foi lido o Requerimento n9 791, de 1983, de autoria 
do Sr. Senador Affonso Camargo, solicitando autori· 
zação do Senado para participar, como observador par
lamentar, da Delegação Brasileira à XXXVIII Sessão dll 
Assembléia Geral das Nações Unidas. 

A matéria, já instruída cQm parecer da Comissão de 
Relações Exteriores, d_eixou de ser votada, naquela opor
tunidade, por falta de quorum. 

Passa-se, agora, à votação do requerimento. 
Em votação. 
Os Srs. SenadÕres que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença so

licitada., 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. 19-Secretãrio. 

h lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 794, DE 1983 

Nos termos do art. 198, alínea .. d", do Regimento In
terno, requeiro inversão dã Ordem do Dia, a fim de que 

-a ·matéria constante do item 6 seja submetida ao ~l~ná_rio 
-e-m_ primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1983.- José Lins 
- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Oe acordo 
tom·· a defiberação __ do PlenáriO, passaremos a apreciar, 
em primeiro lugar, o item n"' 6: 

Discussão, -~ turno dnico, do Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena
don' Í88, de 1982 (n' 6.717/82, naquela Casa), de 
autoria do Senador José Lins, que altera a Lei nl' 
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6.686, de l1 de setembro de 1979, que dispõe sobre o 
exercido da análise clínko-laboratorial, e determina 
outras providêncíã; tendo 

PARECERES, sob nl>s 813 e 814, de 1983, das 
ComiSsões: 

-de Constituição e Justiça, contrárto ao Substi
tutivo, com voto VÇ'ncido dOs Senadores Carlos 
Chiarelli e Alfredo Campos, e voto vencido, em se
parado, do Senador Marcondes Gadelha; e 

-de Saúde, favorável, com voto vencido do Se
nador Almir Pinto, e voto vencido, em separado, do 
Senador Claudionor Roriz. 

Antes de dar início à apreciação da matéria, a -Presi
dência lembra ao PlenáriO que o projeto, em sua redação 
original, jáToi"ãpreciado pell!s duas Casas do Congresso, 
não sendo portanto, objeto de deliberação no presente 
momento. 

Em discussão o su,bstitutivo, em turno ónicO. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares, para discutir a 
matéria. --

O SR. ODACIR SOARES (PDS - RO. Para discu
tir.) - Sr. Presidente, Srs. S"enadOreS. 

No dia 27 de junho dO -an·o·emcurso, ocupe] esta tribuR 
na para tratar de aspectos da conjuntura nacional que 
me pareceram relevantes, na tentativa de ofúecer uma 
modesta contribuição às autoridades governamentais, 
para que possam encontrar uma sáída, uma solução para 
os angustiantes problemas económicos e sociais que afli
gem a todos nós, Nessa ocasião, abordei, perfunCtoria
mente, a realidade educacional brasileira, notadãffient"e O 
ensino superior e a sua debilidade como um dos agentes 
promotores do desenvolvimento científico e tecnológico, 
do qual tanto carece o Brasil, se desejamos para ele uma 
posição de realce no concerto das nações. 

Coincidentemente, enquanto preparava o -pronuncia
mento a que me referi acíma, n"otei, com dCsUsadâ. fre
qt1ência, a permanência, nos vários gabinetes e em quase 
todas as dependências desta Casa, de jovens, sempre com 
papéis e pastas nas mãos, discutindo, dialogando e fa
zendo proselitismo de suas idéias e de seus ariseios. 

Quem eram esses mo_ços e. moças- e que querem eles? 
Suas constantes visitas ao meu gabinete me deram a 

visão de suas identidades e o conhecimento de suas rei
vindicações. 

Eles são os estudantes, os bacharéis e bacharelandos 
em Ciências Biológicas; modalidade médica, n1elhor
mente conhecidos como "biomédicos." 

A pres_ença desses moços e dessas moças nos recintos 
do Senado Federal teve o condão de desanuviar o meu 
espírito das preocupações que a conjuntura: eConômica,
social e política da Nação teimava em se abater sobre 
mim. 

Um País, com os problemas agudos e angustiantes que 
levam muitos a desanimar-se, a abater-se no pessimismo 
que nada constrói, a revoltar-se contra as institUiÇões de
mocráticas, um País, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Com 
tais problemas, mas_ que possui pessoas que procuram o 
Congresso Nacional para lutar e defender o seu direito 
ao trabalho, o direito a ganhar o pão com os frutos do 
seu labor e de sua inteligência, -é-urri Pals que ainda mere- ··
ce fé e esperança no seu destino. 

Venho, aqui, por isso, Srs. SenadoreS, poT um dever de 
justiça, e após estudar profuhaamento a questão, defen
der as aspirações de trabalho dos estudantes biomédicos. 

O meu intento é demonstrar quif suas reivindicações 
são justas e o ideal d-e tálbalho honesto e competente, no 
qual estão engajados, encontra eco na alma brasileira, no 
coração de tantos quantos querem ver o Brasil, pelo tra
balho e dedicação de seus filhos, livre da miséria, do pau
perismo e do subdesenvolvimento econômico, social e 
cultural. 

DlÁR}O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). 

De autoria do nobre Senador José Lins, tramitou e foi 
aprovado nesta Casa o Projeto de Lei n"' 6.717-A, de 
1982, que tem o seguinte teor: 

.. -Art. I"' O art. l'l' da Lei n9 6.686, de II de se
tembro de 1979, que dispõe sobre o exercício da 
análise clínico-laboratorial, passa a vigorar com a 
segúinte redação: 

•'Art. I<~ Os portadores de diploma de Ciências 
·--··Biológicas, modalidade médica, poderão realizar 

análises clínico-laboratoriais, assinando os respecti
vos laudos, desde que comprovem a habilitação nas 
disciplinas indispensáveiS ao exercício dessa ativida
de.'~ 

o- projCto em Cãusa buscou corrigir grave distorção na 
área do exercício profissional dos biomédicos, distorção 
essa que está impondo injusto posicíonamerito da classe 
no mercado de trabalho, pois lhe retira parcela ponderá
vf:J de atuação profissional para a qual face ao currículo 
adotado pelo Ministério da Educação e CultuTa~ estão 
plenamente habilitados. 

É que, ao tr0:1mitar no Congresso Nacional o Projeto
de Lei originário do Poder Ext::cutivo, que -se transfor~ 
mau na Lei n9 6.886, de_l_1 de setembro de 1979, sofreu 
ele uma emenda que restringiu a prerrogativa de .. reali
zar análises cHnico-labora:toriais" aos que, à época, eram 
portadores de diplomas de Ciências Biológicas, modali
dade médica, ou aos que viessem a concluir o mesmo 
cUrso até o mês de julho de 1983. 

Aprovada a emenda, desnaturou-se uma profissão, 
fez-se tábul0:1 rasa do perfil profisSiográfico da categoria 
idealizad<l pelo Conselho Federal de Educação e sufraga

- da pelo Ministério da Saúd"e, pelo Ministério do Traba
lho e pelo Minlst~do da Educação e Cultura. 

O_ projeto original, de iniciativa _do Poder Executivo, 
que auscultou as necessidades do merCado de trabalho e 
muniu-se de pareceres técnicos do Conselho Federal de 
Educação e dos Ministérios assinalados, não continha 
nenhuma restrição temporal pa_r:a que os biomédicos ti
vessem entre as suas atribuições, '"a realização de análi
ses clínico-laboratoriais''._ 

Já em 1966, o Conselho Federal de Educação, através 
do Parecer n_'l' 571, quando se iniciava o processo de es
truturação dos cursos de ciências biológicas, se pronun
ciou de forma clara e perfeitamente inteligível em prol da 
possibi!id0:1de de os Bacharéis em Ciências Ifkilóglcas, 
mod0:1lidade médica, virem a desenvolver atividades de 
anâiise clínico-laboratorial. Eis trecho desse memorável 
pronunciamento: 

.. mediante lei, que se julga oportuna, poderiam 
ser dadas atribuições de analistas clínicos aos diplo
mados em ~iências Biológicas, modalidadç.. médi-
ca." 

Em 1970J quando a_ Resolução CFE SJN, de4de feve
reiro, estabeleceu o currículo mínimo do Curso de Ciên
cias Biológicas, o Parecer CFE n9 107/70, que lhe serviu 
de fundamento teórico, assim arremata a questão: 

.-.c) Trabalhos laboratoriais de Biolo8ia aplicada 
à medicina -Existe, de outra parte, amplo merca
do de trabalho para pessoal cuja forrriação inclua_ 
~~lida base científica, _que tenha o ~mportar:nen~o e 
espírito crítico amadurecidos~ de preferência no 
convívio universitário, e que pretenda dedicar-se à 
realização de tarefas laboratoriais vinculadas às ati
vidades médicas. A aparelhagem necessária a essas 
tarefas se vem tornando cada vez mai~ complexa e a 
sua substituição por equipamento mais aperfeiçoa
do vem ocorrendo ao fim de prazos cada vez meno
res." 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Com prazer, nobre Se
nador. 
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O Sr. Luiz Cavalcante- Só para marcar minha po~ 
siçãO: estou com os farmacêuticos. Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES - Incluo o seu aparte ao 
meu discurso . 

"Os encarregados desses trabalhos, por isto mes
mo, já não podem ser simples operadores que desco
nheçam os fundamentos científicos do que estão 
realizando. Para a formação de pessoal com estas 
característiCas, ãiendeu o Conselho à solicitação de 
várias escolas médicas do País, fixando no Parecer 
n"' 571/66 oS mínimos de conteúdo e de duração dos 
cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas, mo
dalidade médica." 

-Nesse Parecer, além das matérias que constituem o 
.. tronco comum" dos cursos de Licenciatura e de Bacha
relado em Ciências Biológica:S,-foi prOPostO e incluído na 
Resolução SJNJ70, daquele conselho para o Curso de 
Bacharelado em Ciências Biológic<is, modalidade médi
ca, as seguintes matérias: .. Introdução ao Estudo da Pa
tologia Humana, Instruinentação Médica (comportando 
diferentes especializações ·e orientada para uma das ma~ 

- térias pré--profission<1is dõ curso médico: Bioquímica e 
Biofisica Médicas; Anatomia e Histologia Humana; Fi
siologia Humana, Microbiologia, Imunologia e Parasi
tologia Médicas; F<1rmacologia; Anatomia Patólogica), 
ou, para 0:1s ativldades laboratoriais, que apoiam a profis
são médica, com estág_io obrigatório ou prolongaôo, en
tre outros, em serviços de laboratório clínico, ou de ra
diologia, ou de banco de sangue". 

Por último, sem falarmos em outros pronunciamentos 
do Conselho Federal de Educação sobre a matéria, deve
mos ressaltar o Parecer n~" PL 22/83, aprovado em 6-5-
83, que analisa o Projeto de Lei n'l' 188/82, que altera a 
redação do art. Jl' da Lei nl' 6.686/79, de autoria do ilus
tre Senador José Uns. 

Peço vênia a V. Ex•, Sr. Presidente, e Srs. Senadores 
para ler o inteiro teor do mencionado Parecer, que apoia 
inte~ra e cabalmente o Projeto, dando a palavra do MiR 
nistérío da Educação e Cultura, sempre abalizada, sobre 
este atualíssimo tema. 

Diz o Parecer: 

--"o Nobre Senador José Lins apresentou projeto 
de lei que ''altera a redação do art. }9 da Lei n~' 

6.686/79" e a Chefia de Gabiriete da Srf- Ministra da 
Educação enviou cópia ao Conselho Federal de 
Educação, solicitando opinião a respeito. Na lei vi
gente, assim eStã redigido o referido artigo: 

- Os aluaiS portadores de diploma de Ciências Bio
lógicas, modalidade médica, e os que venham a con
cluir o mesmo curso até julho de 1983 poderão reali
zar análises clínico-laboratoriais, assinando os res
pectivos laudos, desde que comprovem a realização 
de disciplinas indispensáveis ao exercício dessa ati
vidade." 

A redação proposta é a seguinte:- "Os portado
res de diplomas de Ciências Biológicas, modalidade 
médica, poderão realizar análises clínico
laboratoriais, assinando os respectivos laudos, des
de que comprovem a realização d_e disciplinas indisR 
pensáveis ao exercício dessa atividade". Foi, por
tanto, retírada a concessão que se fazia somente aos 
atuais portadores de diploma e aos que terminassem 
o curso até jUlho de I 983. Baseado no Parecer n"' 
198/82, o Senhor Presidente do- Conselho Federal 
de Educação baixou a seguinte resolução (n"' 3/82): 
Art. 19 QUando necessária a complementação curri
cular dos diplomados em Ciências Biológicas, mo
dalidade médica, de acordo com a Lei n~> 6.686, de 
I 1-9-79, as disciplinas a serem cursados são~ Bioquí
mica Médica, Microbiologia e Imunologia Médicas, 
Parasitologia Médica e Anatomia Patológica. 
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A justificação para o projeto de lei é a seguinte: 
- Justifica-se o presente projeto pela necessidade 
de se assegurar a todos os formados em Ciêiieia-s 
Biológicas, modalidade médica, o exercício de análi
ses clínico-laboratoriais, consoante o seu cur_!icu
lo". 

Foijuntado aõ processo, oficio do Secretário Ge-. 
ral do Conselho Federal de Farmácia, ch~man~o a_ 
atenção para o proj~to de Lei e contra "êi(: Se mani
festando, mas sua crítica visa principalmente o arti
go 21' da lei vigente, assim redigido:- "Para os efei-. 
tos do disposto no artigo anterior, fica igualmente 
assegurada, se necessária a complementação cu_rri
cular, a matrícula dos abrangidOs -por está-1ei em 
qualquer curso, independentemente de vaga", 

COntinua ainda ó ·parecer. 

Não entendemQs porquê aqueles que já tenham 
recebido seu diploma, ou que-o recebem até julho de 
1983, possam realizai" os- exames clínico~ 

laboratoriais, e os ·que se for"mai'em depois dessa 
data não possam fazê~lo. Assim, julgamos que, os 
que tenham cursado as disciplinas citadas na Reso
lução n9 3/82, deverão ter direito a realizar os rçferi~ 
dos exames. Opinamos, portanto, que o CFE se ma· 
nifeste favoravelmente ao pr9jeto de lei."_ 

Fs~<..: fni n pr~rcccr da Sr~ Ministra E~tht.:r de Figueire
do Ft.:rraz, do Ministério da Et.lucação e Cultur;.L. 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e o próprio Po
der Executivo, atento __ às necessidades sociais e aós recla
mos da hora presente, que vem emprestar seu apoio à 
iniciativa de um ilustre membro desta Casa, de um ilus
tre membro do Senado Federal, conclamando, de forma 
eloqüente, a todos nós, representantes do povo, que con
dições excepcionais temos de auscultar as necessidades 
sociais, a dar o nosso irrestrito a-poio à louvável iniciati
va do Senador José Lins, já agora, pela segunda vez, ten
do em vista os percalços porque passou o Projeto quan
do de sua tramitação na Câmara dos Deputados, em que 
se consa,grou a continuidade: d~ __ injuStíça contra os bio
médicos, que ficam- _ce_rc~adQs do direito d_e ·realizar uma 
terefa para a qual se habilitaram nos bancos acadêmicos. 

São os farmacêuticos· e particularmente os bioquími
cos, porque nem todo_ farmacêutico é bioquímico, maS 
ao contrário, todo_ biQquímico é farmacêcut_ico, -isolados 
ou conjuntamente, coin seus órgãos representativos, que 
estão se opondo, de fo_nna inuS:it_ada_, a que OS "biomédi
cos possam livremente, sem limites de tempo, exercer ati
vidades de análises clínico.;-laboratoriaiS. 

Se suas razões fossem procedentes, estaria eu, iniludí
velmente, ao lado deles, fazendo córo com suas reivindi
cações. Mas, desenganadamente, a verdade, o direito e ã 
reivindicação justa e adequada estão ao lado dos "bio~ 
médicos", que querem trabalhar e se vêem frustrados 
nesse "desideratum" pelo egoísmo, pelo sentimento ex
clusivista, pelos inConfessOs interesses de alguns, que 
querem impor o que, absolutamente não foi conc~didO 
pela lei que regulamentou a profissão dos farmacêuticos. 

A propósito disso já em 1931, o Decreto n{) 19.606, do 
mês de janeiro, dispunha em seu art. 6~>, alíneas a a f, 
quais as atribuições cometidas aos farmacêutiCos, sendo 
que o § I~' desse dispositivo declaraVa enfaticamente que 
não eram privativas dos profissionais farmacêuticos, as 
atribuições compreendidas nas alíneas c a f, que eram: 

"c) comérciO d!reto_com o consumidor Qe todos 
os medicamentos oficinais, especialidades farmaM 
cêuticas, produtos químicos, galênicos, biológicos 
etc .• e plantas medicinais_de: aplicações terapêuticas; 

d) fabrico dos produtos biológicos e químicos 
ofidnilis; 

e) as análises recla,madas pela clínica médica; 
f) a função de químico-bromatologista, biologis

ta e legista." 

Ne~!e mesmo ano, esse decreto foi revogado pelo de 
número 20.377, de 8 de setembro, estabelecendo em seu 
art. 2~> o inteiro teor das _alíneas a a f, do Decreto n~' 
-19.606, reíterando, uimbé-m, eril seu § JQ, que ~•as atri~ 
buições das alíneas c a f não são privativas do far:macêu-
tico". - -----

Atualmente, o assunto se encontra reglllamentado 
pelo Decreto nl' 85.878, de 7 de _a_bril de 1981, que estabe
lece, em seu art. 1~>, as atribuições privativas dos farma
cêuticos (onde oã_o está incluída a ''realização de: análises 
clínico-laboratoriais")._ 

Já no art. 2Q desse diploma normativo, é anunciado o 
elel)co de atribuições afins, "respeitadaS as modalidade 
profissionais, ainda que não privativas ou exclusivas", 
sen-do que as tirefas -de .. re~alização de análises clínico
laboratoriais•• consta da alínea b, sem exclusividade, 

- portanto. 
Os artigos 4Q eSQ procuram resolver a questão do "e

xercício das atividades afins com outras profissões", co
metendo aos Conselhos Regíonaís envolvidos a tarefa de 

_estabelecerem "entendimento" sobre a m~téria (art. 4Q), 
definindo~ com precísão ·que atividade afim á ~quela "e
xerctda por outros profissionãis igill:iimente habilitados _ 
na forma da legislação específica". (art. 5~>) 

Não-há exclusividade para a elaboração de análises 
clínico-laboratoriais por parte dos farmacêutic_os, pois 

-----essa era ·uma pterrogatíva, desde tempos recuados, do 
-,--medico. - · 

Seria, pois. de se esperar que os farmacêuticos adotas
sem em relação aos -.cbiomédicos" a mesma postura que 
tiveram para com eles os médicos, quando passaram 
para estes, parte de suas atribuições, que continua a 
mantêr até hoje. 

Esse típo de trabalho é daqueles que têm interfaces 
com várias profissões, fazendo com que aquelas profis· 
sões cujos cUrrículoS cOnferem base suficientemente sóli
da para o seu exercício, possam conduzir o profissional a 
exercer a atividade de forma concorrente-e não eXclusiva. 
Alíás, tal fenômeno ocorre com o~ economistas e ós ad
ministradores, entre os médicos e os dentistas, entre o 
contador ou contabilista, o§. economistas_ e advogados, e 
assim por--diante, sem que haja prejuízo para ninguém, 
páís; no caso, -a livre concorrência levarão_ mercado de 
!rabalho a buscar aquele que melhores condições tem 
para o eXercício do mister 'desejado. 

O fató, 'Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que os .. bio
médicos"~ juntamente corri· os médicos, Sãó daqueles 
profissionaiS que melhor qualificãção possuem -para a 
realização de análises clíniCo-laboratoriais, c-Omo dão 
conta os Pronunciamentos do Conselho Federal de Edu
cação. 

De outra- sorte, sem -pretender com isso diminuir- a im
portância dos cursos de F~rmácia, o Conselho Fe~eral 
de EducaçãÔ assim se pronuncia: 

"É fácil compn!:end~r que, com o correr do tem
po e a amplitUde dos campOs de cOnhec;imentó; con
seqüente do_ processo_ científico ~ técnico, esse 
ecletismo, observado na formação do farmacêutico, 
foi tornando~se- CdüCo. -Num--dãdo rilomeno, o
currículo do curso de foimação do farmacêutic_o, 
excessivamente sobrecarregado de disciPlinas UíspaM 
reS fez do farmacêutico um profissional amplamente 
inform::ido, mas superficialmente preparado, tanto 

___ do pOnto ci~nttfico, como técnico. Com a agravante 
da inadequaçào dessa formaÇão, tanto às necessida
des das indústrias farmacêuticas com às de farmáM 
cia." (Parecer <;FE n~' 237 /69). 

No meSriio parecer, o Cqriselho Federal de Educação 
completa: 

••Em verdade, a Situação continuou quase ames-
ma, persiste o conflito e a frust_ra~o no âm_bito da 
farmácia comercial, continua o farmacêutico mal 
preparado para as atividades da indústria farmacêu-
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tica, mls novas atividades a que se habilítou, compe~ 
te Sem V"antãgem com outros pi-ófissionais, sendo 
que na mais promissora delas - a de )ab9ratório
clinico - em inferioridade flagrante, em relação ao 
m_édico, pelas restrições que lhe são irilpóstas à vista 

· de lacuilas sensíveis em slia formação (notadamente 
de Patologia)."·- -

Esse é O" parecer do Co'nselho_Federal de Educação 
sobre a matéria. 

Coni.o podem observar V. Ex•s nenhuma razão ponde
rável favorece a- <?po"SiÇã<i Sistemática ao projeto de lei 
do Senado~ JOsé Lins, já aprovado por esta CaSa, que 
procura -colocar os, "biomédicos" numa fatia do merca
do d"e trabalho para o qual se prepararam conveniente
mente, contando por isso com o apoio expressivo dos 
Ministérios da Saúde, Trabalho e Educação e ,Cultura. 

Em su_a desus!!_da campanha contra os. "biomédicos", 
vêm os órgãos representativos dos farmacêuticos aduzin
do outros argumentos cuja falácia e inconsistência foram 
plenamente demonstradas no Relatório da Co_missão de 
Saúde, da Câmara dos Deputados, tendo sido relator o 
ilustre Deputado Mário Hato. 

Apoiar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei 
do nobre Senador José Lins, representa antes de tudo um 
ato de justiça para com O!i. "biomédicos", que desejam 
trabalhar em paz, prestando seus serviços, com dignida
de, ciênda e c'onsciência, à causa da saúde de n_ossa gcn~ 
te. 

Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou de 
opinião que o substutivo da Câmara dos Deputados ao 
projeto do Senador José Lins, já aprovado nesta Casa, 
deve ser liminarmente n;:jeitado, por configurar, inclusi
~• um atentado ao disposto no§ 23 do art. \53 da Cons~ 
tltutção Federal, que assegura o livre exercíciq -·de qu~:~IM 
quer trabalho, ofício ou profissão, observadas as con
dições de capacidade que a l~i estabelecer". Muito abri-_ 
gado. (Muito bem!) 

O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra 
__ para uma comuniCação de natureza urgente. 

O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- Tem a palavra 
o nobre senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para uma co
municação;)- Sr. Presidente, Srs. Senad<:>res: 

Eu vou ter que me ausentar do plenário, porque devo 
Viajar, Via aérea; e, al!_tes de fazê-lo, quero deixar consig
nado o meu voto, que é em favor'-dos fai:inacêuticos. 
Obrigado a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Nílo Coelho) - Com a pala~ 
vra, o nÓbre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLIÇADO POSTERIOR
MENTE. 

.O -SR. -~R.ESiiJENÍE (Nilo -Coelho) ~Concedo ª" 
palavra a'? nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE L/NS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra-ao nÕbre_Senador Marcondes Ga.dell)a. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS - PB. Para 
disCiiür ~em revfsãO-do orador.)- Sr. Presídente;Srs. 
Senadores, o ponto central de toda essa discussão, como 
s~bem os Srs. Senadores, é o exercício das análises clíni
cas de Iab_or~tó_rio: isto é, se concedemos nós a mais uma 
cateioria profissional, a dos biomédicos, a"tribuição pãra 
realização dos referidos exames. 
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A lei que regulamentou a profissão, e que é de 1979, 
não permitiu, e se encontra em vigor. A Lei n~ 6.684, vo
tada pelo Congresso Nacional, sancionada e regulamen
tada pelo Presidente da República, não permitiu e não 
permite aquela atividade -aos biomédiCos. 

Um dispositovo especial, a Lii n9 6.686, Obtida por 
acordo, garantiu direítos porventura adquiridos, ou pelo 
menos a boa fé contrafeita dos que, à época, portadores 
de diploma de biomédicos, ou ingressados nas Faculda
des de BiomedicTna, haviam partido da presunção de que 
poderiam realizar análiSeS clínicas. Alcançados os be
neficias desse dispositivo, exaurida· no teniPo-: o- se.iii:idõi 
José Lins tenta reabrir a questão, em 1982, com o Proje
to de Lei n9 188, que não foi aceito pela Câinara dos De
putados que se exprimiu nos termos do substitutivo ora 
em questão. - -

Numa decisão difícil, em rilai'êria j,Qiêmica como essa, 
mais do que em qualquer circunstância, o elemento deci
sivo é o interesse público. Se não podemos assumir uffi 
parti pris contra ou a favor de tal ou qual categoria, am
bas dignas, reSponsáveis e conCeituadas, e, no entanto, 
temos que tomar uma decisão, aqui t: agora, já que não 
podemos mais arrastar indefinidariiente o sofrímen10 
dessa gente que já Vem de4 anos; há um critério que nun
ca falha e que nunca nos deixa indisposto com a nossa 
consciência: é o interesse Oa -sOcledaâe. _As necesSidades 
da sociedade brasileira são, a meu ver, o melhor critério 
para a formação de um juízo de valor nessa questão. 

O que temos, pois, a fazer? E assumir o ponto de vista 
da sociedade e responder a essa sim.ples questão, sem 
prejuízo dos direitos adquiridos. Que decisão consulta 
mais de perto os interesses atuais e futuros da sociedade 
brasileira? Onde está, nõ caso, o -filteresse da cÕmunida
de, para a qual se voltam os serviços em disputa? Estaria 
a sociedade, realmente, necessitaitào de mais uma nova 
categoria profissional para- reafiZar aDâfises clínicas, ou 
as duas que sempre se ocupam do assunto; médicos e far
macêuticos estão se desincumbindo satisfiio-riamente? 
Existem queixas quanio à qualidade dos trabalhoS? 
Quanto à fidedignidade dos resultados? Quanto às têcni
cas e procedimentos? QuantO" a natureza dos serviços õll 
à metodologia empregada? Se não existem, qual a utili
dade social, estão, de se investir recursos escassos para 
formar novos profissionais para uma área que já está 
convenientemente ocupada? E, nesse caso, haveria ou
tras alternativas válidas para os biomédicOs? · 

Si. Presidente, depois de examinar exaustivamente es
sas questões, eu fie sentiria negligente se não procurass-e, 
com toda franqueza, dizero·que penso que é cirto. Do 
ponto de vista da sociedade, considero CxiremãtneD.te 
importante a profissão de biomédico, desde qUe-seu titu- · 
lar seja efetivamente biomédico, e não analista cllnicO. 

A sociedade não se ressente de qualquer nova catego:
ria para exercer análise clínica. As an-álises estão sendo 
bem executadas, aliás, estão so6rando analistas clínicos, 
e sobrarão muito mais, na medidil.em ciue auinenta a efi
ciênda dos auto-analysel-s, aparelhos que executam sozi
nhos, cada vez maiS, um maior número de exariles-dÕS 
mais variados componentes orgânicos. Só de uma gota 
de sangue da ponta do indicador do Senador José Lins, 
saíram 16 exames clínicos de uma só vez, e S. Ex' ainda 
foi atê parcimoniosO, porque-;- na:- verdade, hoje, os autô
analysers são capazes de apresentar 80 a 90 resUltados de 
uma só vez. 

O Sr. Odacir Soares- Permite um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -·Ouço V. Ex•, 
com muito prazer. 

O Sr. Odaclr Soares- Disse V. Ex.', fazendo remissão 
a legislação aplicável à matéria, que ela vem de 1979, sal
vo engano. Eu queria dizer a V. Ex' qUe, para Ser coeren
te com a história ritaís ampla e mais profunda da ques
tão, V. Ex• deveria remeter ao Senado a época em que as 
análises clínicas laboratoriaiS erain urri3 ativ-idade exclu-
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si v a dos médicos que abriram mão dela sem perder a sua 
exclusividade. O que está ocorrendo hoje é que os bio
químicos querem exercê-la com exclusividade. V. Ex' fez 
referência a mercado de trabalho e a caráter social ou 
anti-social da m.edida. Tenho a impressão de que, V. Ex• 
que é homem do Nordeste sabe, há uma carência muito 
grande no nosso País e eu não sei a que parte da socieda
de brasileira V. Ex• se refere, de profissionais que reali
zem com proficiência e com excelente qualidade exames 
clínicos laboratoriais .. Esses aparelhos, esse tipo de equi
pamento ao qual V. Ex~ se referiu, eu tenho a impressão 
de '!ue talvez 99% das cidades brasileira~ não o possuam. 
De modo .que, eu acho que para ser coerente_~m o estu
do da questão, nós não podemos faZer referência a legis
lação de_ 1979, temos que fazer referênCia a-legisfação 
mais antiga, como eu disse, que cometia ao médico a ex
clusividade da realização de exames clínicos laborato
riai_s, tendo (!S !J1édicos, num determinado _momento, 
permitido; ati-avés da própria legislação, que os bioquí
micos também a realizassem sem exclusividade, pt~rque 
continua sendo atividade do médico. O que nós qUere
ifiós hoje, já na _discussão dessa emenda substitutiva, é 
garantir também aos biomédicos o mesmo tipo de traba
lho sem exclusividade. E eu tenho a impressão que na 
medida em. que a sociedade brasileira, em que este Pafs 
abandonado na área de saúde puder contar com urna 
gama maior de profissionais categorizados, nós estare
mos cuidando _exatamente da saúde do povo brasileiro. 
Era este o aparte que eu queria fazer ao discurso de V. 
Ex• 

O SR. MARCONDES GADELHA - A referência 
aos auto~analysers foi :Suscitada aqui pelo nobi-e Senador 
José Uns, que foi vítima da sabedoria desses aparelhos, e 
quanto à atribuição concorrente dos fãrmacêuticos e mé
dicos para o exercício de análises, ela vem de 1931. É 
uma situação, de certa forma, Convalidada pelo tempo. 

O Sr. Odacir Soares - Exatamente. Mas, na época, 
não era atribuição dos farmacêuticos, era só dos médi
cos. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, 
··"e_u não discuto ~.competência dos biomédicos para reali

zar análises clínicas, como não discuto a dos farmacêuti-
• cos,_ou a dos médicos; como não discutiria a doS odon

tólogos, enfermeiras, veterinários, nutricionistas, enfim, 
qualquer profissional teria essa- condição de realizar 
análise clínica, desde que ao tronco comum básico das 
ciências da vida lhes fosse acrescido um estágio em labo
ratório e uma determinada carga-horária em certas ma
térias. 

O que me pergunto é se isso faz sentido.-Onde está a 
lógic.a, a racionalidade, a fut;tci_onalidade, a utilidade so
cial e a relação custo-beneficio em estabelecer o parale

- lismo de_ atividades e amontoar, num mesmo comparti
mento, indivíduos (Jiie podem ter perfeitamente o seu pa
pel definido com rigorosa nitidez? 

Temo, Sr. Presidente, que, consagrando um novo gru
pamento social ao objetivo de realizar análises clínicas, 
estejamos instituindo, à semelhança de superpopulações 
confinadas a um meio exíguo e escasso de subsistência, 
uma espécie de canibalismo profissional que nada acres
centa ao País, além de inquietações, discórdia e disputa. 

O Sr. Odacfr Soares- Permite V. Ex• mais um apar
te, nobre Senador? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Deixe-me con
cluir, em seguida ouvirei V. Ex• 

O Sr. Odadr Soares - Pois não. 

O SR. MAR CONDES GADELHA .,-Por outro lado, 
as verdadeiras necessidades cientificas e tecnológicas rio 
País, na área médica, na hora presente e no futuro próxi
mo, ficariam inteiramente desguarnecidas; há uma ca-
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rência brutal de verdadeiros biomédicos, que tende a au
mentar-e a se alargar aceleradamente a curtíssimo prazo, 
porque o Ministério da Educação ainda não elaborou 
adequadamente o currículo e, sequer, arranhou as pers
pectivas, a trouxa das possibilidades da área biomédica. 

Afinal de contas, Sr. Presidente, o que é um Biomédi
cO? O Biomédico é o indivíduo que faz o acoplamento 
entre as Ciências Exatas e a Medicina, é o que cuida do 
instrumental, da aparelhagem. que dá condições de segu
rança e precisão à arte médica, que cada vez mais é me
nos arte e cada vez mais é mais ciência. 

Pergunto: Por que é que as pessoas vão a Cleveland se 
operar, fazer pontes de safena? Por acaso os cirurgiões 
de Cleveland são melhores do que os nossos? Não, em 
absoluto. Temos _condições de realizar a mesma cirurgia 
aqui, neste País. O que se diz, no entanto, ê que a estru
tura em Cleveland é maior e bem melhor e dá muito mais 
segurança ao ato cirúrgico. Pois bem, Sr. Presidente, a 
isto a que se dá o oome de estrutura é o campo da Ciên
cia Biomédica e tende a crescer enormemente, porque o 
seu vetar é a inovação tecnológica. 

Na realidade, as biotécnicas constituem um dos cinco 
grandes ramos da nova ciência, junto com a Oceanolo
gia, a Ciência Espacial, a Ciência dos Materiais, surgidas 
todas eras de avanços na Matemática, fruto dos modelos 
de Von Neumann, fruto da lógica simbólica de Whi
tehead e frutos da cibernética de Nobert Wiener. Nesta 
cir_cunstãncia, abre-se um campo enorme. 

Sr. Presidente, s6 para dar um exemplo, no caso da In
formática para uso médico, da lnformáüca para diag
nósticos, da Informática para terapêutica, para a admi
nistração hospitalar, é um campo onde os médicos não 
podem mais se reciclar para se dedicarem e terem o 
domínio pleno do setor e que deveria ser utilizado pelos 
biomédicos. Caso contrário, os médicos formados te
riam que voltar às escolas para estudar de novo a lingua
gem de computador,. "'fortran",. "cobol",."basic", etc. 

<?s bancos para transplantes de órgãos, Sr. Presidente, 
são um outro campo incomensurável. Neste momento o 
INAMPS proibiu as hemodiálises, porque cada sessão 
de hemodiálise, por paciente/mês, está custando um mi
lhão de cruzeiros, e a alternativa correta seriam os trans
plantes de rins, que têm uma pega certa em 80% dos ca
sos. No entantO, J?-á uma fila enorme de pacientes aguar-

- dando rins, porque- não temos bancos para transplante 
de órgãos. 

Sr. Presidente, o Senador Jaison Barreto anunciou um 
campo enorme de possibilidades, onde estão os raiõs la
zer, a tomografia computadorizada, a circulação extra
c9_rpórea, a própria hemodiálise, a genética, a biologia 
molecular, enfim, esses são campos enormes para o 
e4Crcícjo da Ciência Biomédica. Pois ésie setor há de nos 
fazer uma falta enorme agora, no momento em que o 
País se encontra numa fase de penúria cambial, em que 
j_â não podemos mais irilportar equipamentos e tecnolo· 
gia e temos que fazer em casa o nosso progresso no cam 
po médico. Queiramos ou não, essas coisas jâ foram in
ventadas; queiramos ou não, outros pafses já autoriza
ram; queiramos ou não, o Brasil terá que avançar nesse 
setor e precisa formar pessoal esp~cializado nesse cam
po. 

O que ocorre é _que, lamentavelmente, estão sendo 
prometidos aos estu_dantes de Biomedicina, apenas como 
opção para a sua carreira, as análises clínicas, o que é 
profundamente lamentáveL Está sendo escondido este 
campo enorme em que se abre, daqui por diante, o ce
nãfio médico. 
_ -~r. P_!~id_eg_te, verdadeiramente eu não poderia exigir 
que os estudantes. acreditassem nessas perspectivas da 
fOrma como eU acredito. No entanto, nesse aspecto o 
substitutiVo foi Profundamente sábío e concilíador. 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex' um aparte? 
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O SR. MARCONDES GADELHA - Em seguida o 
concederei, pois estou terminando, nobre Senador. 

O substitutivo foi conciliador, Sr. Presidente, porque 
concede aos atuais portadores de diplomas de biomédi· 
cos, e mesmo os que ingressaram nas Faculdades, que fi. 
zeram vestibular até julho de _83, mes_mo_ esses, se quise
rem fazer análises clínicas, já têm esse dir_eito assegurado 
em lei, pelo substitutivo. 

Assim, a discussão se çl~loca para o futuro, para 
aqueles que nem entraram para a faculdade até agora, 
que não fizeram qualquer opção e que se encontram ain
da cursando o 2<? Grau._ O_ra, Sr. Presidente, esses terão 
~uito tempo para meditar. Se a sua vocação for para 
análise clínica, nada o deve _impedir. E, para isso, eles 
dispõem das Faculdades de Medicina e de Farmácia e 
podem fazer os vestibulares_ e se tornarem analistas clíni
cos. Agora, se a sua vocação é para a Biomedicina, no 
sentido verdadeiro e legítimo da palavra, as Faculdades 
devem se reciclar e ~ta_rem aptas para prepará-los, a fim
de aceitarem esse desafio. 

É esta, Sr. Presidente, a coloc~ão cri~Utli~a. si~-ples, e-
a razão por que eu votãrei favoravelmente ao substituti
vo da Câmara dos _Deputados. 

Ouço o nobre Senador Odacir Soares, peditido que 
seja breve, porque esto_u_ com o omeu tempo esgotado. 

O Sr. Odac1r Soares - Queria apenas dizer que esse 
campo ideal de atuação do biomédico, V. Ex•, co-mo mé
dico, sabe que ele praticamente inexiste no Brasil, mas já 
está assegurado ao biomédico exercê-lo. Por outro lado, 
veja V. Ex• o seguinte: vamos admitir, aperlas para argu
mentar, que o Senado Federa! acolha como procedente o 
substitutivo da Câmara dos Deputados, impedindo que 
os biomédicos exerçam análises clínico-laborat..oriais. 
Nós temos hoje, tramitando no Senado Federal, iiin pro
jeto de lei que aumenta o salário profissional do farma
cêutico; nós temos tramitando no Senado Federal .um 
projeto de lei que aumenta consideravelmente o salário 
mínimo profissional dos farmacêuücos que-põdem, por 
sua vez, ser responsáveis por várias farmácias. E temos, 
na Câmara dos Deputados, um outro projeto_ de lei que 
permite ao farmacêutl.cú se ausentar legalmente da far
mácia. Quer dizer, ele tem o seu salário profLssíonal au
mentado e, ao mesmo tempo, pelo_ outro projeto que tra
mita na Câmara dos Deputados, ele deixa de frequentar, 
ele deixa de estar presente à farmácia, cujo coniratQ e 
cuja responsabilidade ele tem. Se nós aprovarmos hoje 
esse substitutivo, nós estaremos privilegiando demasia-_ 
damente uma categoria proftssioifal em detrirnJ::nto de 
uma outra que, inclusive, conforme muito bem V. Ex• se 
referiu, exatamente na Faculdade, na escola que o for
ma, aprende a manejar esses instrumentos sofisticados, e 
cuja consequência do manejo é ~atamente a realização 
de exames clínico-laboratoriais~ Era este o aparte que eu 
queria fazer a V. Ex~. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, 
encerro as minhas palavras dizendo que o meu País se 
encontra em dificuldades na sua balança de pagamentos. 
O meu País tem, no seu processo- de desenvolvimento, 
como pés de barro, precisamente dois pontos: energia e 
tecnologia. Nós temos que fazer um esforço interno para 
termos os nossos próprios conhecimentOs em setores ab
solutamente imprescindíveis e que dizem respeito ao 
bem mais precioso, que é a vida dos indivíduos. 

Desta forma, Sr. Presiden_te, considero absolutamente 
desarrasoado nós insistirrilõS erri-repiSãr no mesmo pon
to e investir em novaS profissões para realizar o que oU
tras jâ estão fazendo. Afirmo alto e bom som, nenhum 
biomédico será prejudicãdo com esse substitutivo. TÕdoS: 
eles, não só os titulares, como os estudantes, estão com 
esse direito de realizar anãlises clínicas assegurado. O 
que não se pode, daqui por dianfe, Sr. Presidente, é man-

, ter o paralelismo de atividade, a dualidade que nada 

acres_centa de novo nesta hora dç profundos e graves de
safios. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Antes de ini
ciar a votação, concedo a palavra ao nobre Líder Aloy
sio_ Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder do PMDB, Senador Gastão 
MUller. 

O SR. GASTÃ.O MULLER (PMDB - MT. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, $rs. Senadores: a posição do 
PMDB, através da minha pessoa, neste momento, é a 

----mesma d_O LTdú do- PDS: a Bancada do PMDB votará 
com absoluta isenção e comando partidário, à vontade. 
Cada um vota como achar que deve votar. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em 
discussão o substitutivo, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adis
cussão. 

Em votação. 
_Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, o ;ub~

-titutivo da Câmara a projeto de lei do Senido deverá ser 
votado, separadamente por artigos, parágrafos, incisOs, 
alíneas e itens, salvo se aprovada solicitação para vo
tação em globo. Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa 
requerimento- que será lid_o pelo Sr. l~>-Secretãrio. 

$ lido e aprovado ·o seguinte 

REQUERIMENTO N• 795, DE 1983 

NOs termos do art. 321 do Rigimento InternÕ, requei
ro votação em globo do substitutivQ da Câmara dos De
putados ao Projeto de Lei" do Senado n~' 188, Qe 1982, 

cQnstante do item ~. da Ordem do Dia. 
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1983.- Aloysio 

Chaves, Líder do PDS. 

~O SR~ PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovado o 
requerimento, passa-se à votação, em globo,-do substitu
tivo. 

TCnâo em vista acordo de Lideranças a votação será 
n0nlin3.fpelo sistema-eletrônico. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus luga
reS. (Pausa.) 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presid~nte, peço a palavra, 
pela ordem. 

_ O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALO YS/0 CHAVES Pf!Of/UNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Sr. Presidente, 
por, geniileza, a Bancada não ouviu direito a exposição 
do nobre Líder do PDS. Gostaria que V. Ex• repetísse. 
"Sim"; sim, é pelo substitutivo da Cârilara;. "Não"; não, 
é pelo Projeto do Senador José Lin.s. ~ isso? , _ 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Rigorosamen
te. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Setembro de 1983 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo -Alberto Silva- Alexandre Cos
ta -Alfredo Campos- Almir Pinto - Altevir Leal
Alvaro Dias - Amaral Peixoto - Carlos Alberto -
Carlos Chiare\li- Dinarte Mariz- Enéas Faria- Fá
bio Lucena- Fernando Ca-rdoso- Gabriel Hermes
Gaivão Modesto - Gastão Müller - GUilherme Pal
meira - Hélio Gueiros - Henrique_ Santillo - Iris 
Célia- Itamar Franco-:- Jaison Barreto- João Cal
moo- João Castelo- João Lúcio- Josf: Ignacio
Jutahy Magalhães- Lázaro Barboza- Lenoir Vargas 
- Luiz Cavalcante - Luiz Viana - Marcondes Gad~ 
lha- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalta 
- Murilo Badar6- Nelson Carneiro - Octavio Car
doso - Pedro Simon - Raimundo Parente- Roberto 
Saturnino- Salda_nha Derzi- Severo Gomes- Virgí
lio Távora. 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES: 

Aloysio Chaves -Amaral Furlan- Benedito Ferrei
ra- Claudionor Roriz- José Uns- Gdacir Soares
Passos Pôrto. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Mário Maia. 

O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho) --Votaram pela 
aprovação do substitutivo da Cãmara 45 Srs. Senadores, 
contra_?._ Houve uma abs~enção. 

-=---0 substitutivo estã aprovado. 
A matéria via à Comissão de Redação. 

t _o seguinte o substitutivo aprovado 

SUBSTITUTIVO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SE.NADO 

N~> 188~ DE 1982 

-Altera a redação do artigo ]I' da Lei nl' 6.686, de 
1979. 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação. 
.. . . --. 

Altera a redaçio da Lei n~> 6.686, de 11 de setembro 
de 1979, que dispõe sobre o exercício da análise 
clinico-laboratorial, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Os arts. l~> e 2~> da Lei n9 6.686, de t 1 de se

tembro de 1979, passam a vigorar com a seguinte re-
dação: -- - -

.. Art. I~" Os atuais portadores de diploma de 
Ciéricias Biológicas, modalidade médica, bem como 
os diplomados que ingressarem nesse curs_o em ves
tibular realizado até julho de 1983, poderão realizar 
análises clínico-laboratoriais, assinando os respecti
vos laudos, desde que comprovem ter cursado as 
disciplinas indispensáveis ao exercício dessas ativi
dades. 

Art~ 2~" Para efeitos do dispoto no artigo aitte
rior, fica igualmente assegurada, se necessária a 
complementação curricular, a matrícula dos abran~ 
gidos por esta lei nos cursos de Farmácia
BioqulriüCa, independentemente de vaga." 

Art. 21' Ê vedado o exercício de análises clínico
laboratoriais aos diplomados em Ciências Biológicas, 
modalidade médica, que tenham ingressado nesse curso 
após julho de 1983. 

Art. -31' Respeitado o disposto no artigo anterior, o 
CUrso de CiênCüi.S Biológicas, modalidade médica, apro
vado peli:f parecer n9 I07f70, terá seu currículo redirecio
nado pelo Ministério da -Educação e Cultura que, no 
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prazo de 180 (cento e_oitenta) dias, farâ uma ampla revi
são, a fim de que sejam melhor definidas as especiali
zações ou opções que a modalidade comporta, bem 
como_ as disciplinas que as comporão. 

Art. 49 Os cursos de .. Ciênci3.s Biológicas, ao efCtua
rem as inscrições para vestibulares destinados à modali
dade médica, divulgarão no edital a finalidade dos cita
dos cursos e recolherão dos inscritos declaração do co- _ 
nhecimento desta destinação. 

Art. 59- Esta lei será regulamentada, no que couber, 
pelo Poder Executivo. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contiãrio. 

O SR. PRESIDENTE Nilo Coelho) -Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 79, de 1981 (n"' 3.247/8Ó, na Casa de Õri~ -
gern), que dispõe sobre a obrigatoriedade de apli~ 
cação em projetas específicos dos crêditos e finan~ 
ciamentos de organismos governamentais e daque
les provenientes de incentivos fiscais, tendo 

PARECERES, sob n'~'s 585 a SSt; de 1983, d.às-
ComisSões: 

- de Constituição e Justiça, favorável; 
- de Economia, favorável, com emenda que 

apresenta de n'~' I ~CE; e 
- de Finanças, contrário, cbiri v010 vencido do 

Senador Josê Fragelli e voto vencido, em separado, 
do Senador Pedro--Simon. 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysío Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO ~POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o 
projeto, sem prejuízo da emenda a ele oferecida. 

Os Srs. Senadores que o aprovam pennaileçam senta~ 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N'~' 79, de 1981 

(N'~' 3.247/80, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em 
projetos específicos dos créditos e financiamentos de 
organismos governamentais e daqueles provenientes 
de incentivos fiscais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'~' To do crédito ou financiamento concedido 

por órgãos da administração pública, direta ou indiret~. -
ou recurso proveniente de incemivo fiscal terá que ser. 
aplicado exclusivamente no projeto para o qual foi libe-
rado. 

Art. 2'~' Os infratores ficam sujeitos às seguintes'pe~ 
nalidades: 
I- não se beneficiarão de nenhum Outro emprêstimo 

de organismo oficial de crêdito e nem poderão utilizar 
recursos de incentivos fiscais, por um período de lO (dez) 
anos; 

II- terão que saldar todos os dêbito:S, vencidos e-vin
cendos, relativos ao crédito ou financiamento cuja apli
cação foi desviada, no- prazo de 30 (trinta) diã.S-contados 
da constatação da irregularidade. 

Parágrafo único. As p-enalidades constantes deste ar
tigo somente serão aplicadas mediante proceSso regular, 
assegurada ao acusado ampla defesa. 

Art. 39 Além das sanções previstas no artigo ante
rior, os responsáveis pela infraçào dos dispositivos dêsta 
lei ficam sujeitos às penas previstas no art. 171 do 
Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal Brasileiro. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua publi
cação. 

Ar:t. 5" .Çsta lei entrará em yigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6" Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação a 
-emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
como_ se acham. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovado o projeto com emenda, a matêiia- vai-à ·co

missão de Redação. 

É a seguinte a emenda aprovada 

Emenda n'~' I-CE 

Emenda proposta pelo Senador José Fragelli, aprova
da-pela Comissão de Ec6Jiomia-, à _em~nda_dq Projeto de 
Lei da Câmara n"' 79, de 1981, que passa a ter a seguinte 
redação: 

. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação dos 
créditos e financiamentos de organismoS goVerna
mentais e daqueles provenientes de incentívos fis~ 
cais; exclusivamente nos projetas para os quais fo
ram concedidos." 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) _: Hem 2: 

Votação, em turno único (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
f58, de 1982- Complementar, de autoria do S_ena
dor Itamar Franco, que veda a instituição ou majo
ração de tributo por Decreto~leí, e dá outras provi
dências~ ten_do 

PARECER, sob n"' 688, de 1983, da Comissão 
---:-de CQnstituição e Justiça, peta inconstitucio~ 

nalidade. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr, 
!'~'-Secretário_ 

É lido o ~eguinte 

REQUERIMENTO N• 796, DE 1983 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea "b" 
do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento 
davotação do Projeto de Lei do Senado n9 158, de 1982 
-_,.....'Complementar; a fim de que seja encaminhado ao 

--- reexame da ComissãO de Constituição e Justiça, face às 
razões expendidas em Plenário. 

Sala das Sessões, 28 .de setembro de 1983.- Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco- -Sr. Presidente, peço a pa(avra 
para encaminhar a votação, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a pala· 
vra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en· 
caminhar a votação. S~m revisão do orador.)- Sr. Pre

-sidente, Srs. Senadores: 
Este projeto é da maior ii:nportância, Na nossajustifi~ 

cativa apresentamos as razões pelas quais ele deveria me
recer a atenção e a aprovação do Senado da Repóblica. 

P~etend_o eu que somente através de lei ordinária se 
poderia estabelecer, entre outras coisas, a instituição de 
tributos ou a sua extinção. 

Sem maiores considerações, Sr. Presidente, encaminho 
a V. Ex~ matéria do Professo.r GeraJdo Ataliba para ser
vir de subsídio ao que vou solicitar. 

O Professor Geraldo AtaUba é titular da Faculdade de 
Dfieito da Universidade Católica de São Paulo e Adjun~ 
to da Universidade de São Paulo. O eminente Professor 
prova exatamente a tese que defendemos nesse projeto 
que mereceu, através do Parecer do n_obrl,! Relator Car
los Chiareli, o seguinte, na sua conclusão: 

"Conclui~se por conseguinte que, data venia, a 
proposição sOb análise peca por inconstitucionaH
dade, s.endo neste sentido o pres"ente parecer." 

Sr. Presidente, no nosso entendimento eu pediria a V. 
Ex• que aplicasse o _art. 310 § 4'~',letra b, do Regimento, 
por entender que houve omissão ou engano manifesto no 
parecer. S. Ex• se referiu à inconstitucionalidade, mas S. 
Ex• esqueceu tamb~m, do art. 153 da Constitufção, no 
seu § 29, que diz o seguinte: 

"Nenhum tributo será exigido ou aumentado 
sem que a lei o estabeleça, nem cobrado em cada 
exerCício, sem que a lei que o houver instituído ou 
aumentado esteja em vígor antes do início do exercí
cio financeiro, ressalvados a tarifa alfandegária e de 
transporte, o imposto sobre produtos iJldustríalíza~ 
dos e outros especialmente indicados em lei comple
mentar, além do imposto lançado por motivo de 
g~erra e dema_is casos previstos nesta Constituição." 

Entendemos nós, portanto, que tendo havido omissão 
ou engano manifesto no parecer, deva ele ser reexamina
do pela Comissão de Constituição e Justiça, também de 
acordo com o arL 310, letra b, do Regimento. 
~a solicitação que faço a V. Ex• (Muito bem!) 

O Sr. Aloysio Chaves - Peço a. palavra para encami· 

nhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Sr. Senador Aloysio Chaves. 

~O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar
se como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça 

para o reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3: 

VQtaçã_o, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'~' 105, de 1983 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 798, 
de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Riachue!o (RN), a elevar em Cr$ 7.678.943,63 (sete 
milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e 
quarenta e três cruzeiros e sessenta e três centavos) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 799 e 800, de 1983, das 
Comissões:--

- de Constituição e Justiça pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno único. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissã,Q de- Redação; 

t o segUinte o projetO-aproVado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 105, DE 1983 

Autoriza a Prereitura Municipal de Riachuelo 
(RN), a elevar em Cr$ 7.678.943,63 (sete milhões, 
seiscentos e setenta e oito mii, novecen_tos e quar~nta 
e três cruzeiros e sessenta e três centavOs) o ~ontãOt~ 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Riachuei_Q, _Esta
do do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2"' daRe
solução n~ 93 de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada interna em CrS 7~.678.943,63 (sete milhões, seis
centos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e três 
cruzeiros e sessenta e três centavos) co~resPOndente a 
4.099 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 1.873,37 (um mil, oitocentos e setenta e três cruzei
ros e trinta e sete ce_n_tavos),_yjgente em junho de 1982, a 
fim de contratar uma operação de crêdito de igual valor_. 
junto à Ca_ixa Econõmica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fun_d_Qdo;_A.poio ao Desenvolvim_ento So
cial - FAS, destinado à construção de um Centro de 
Atividades Múltiplas para o desenvolvimento do artesa
nato, naquele_Mu_nic;fpio obedecidas as çondiçõe:s,_acl.mi
tidas pelo Canco Central do Brasil no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta resolução entra _em vigor na data de su_a 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto -de Reso
lução n" 106, de 1983 (apresentado pela Comissão 
de Economia c_omo _conclusão de seu Parecer n9 801, 
de 1983), qUe autoriza ã Prefeitura Municipal de 
Mauá (SP), a contratar operação de crêdito no valor 
de Cr$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, sete~ntos e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e 
oito mil cruzeiros), tendo 
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em CrS 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e qua
renta e_ seis milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil 
cruzeiros_), correspondente a 600.000 UPC, considerado 
o-valor nominal da UPC, de Cr$ 2.910,93, vigente em ja
neiro de 1983, a fim de contratar empréstiriio de igual va
lor- junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente financeir-O do Banco Nacional da 
Habitação ....:.. BNH, destinado à complementação de 
obras do Projeto CURA, na sede do Município, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5: 

Votação, em primeiro turno (apreciãção Pú:Hmi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n" 280, de 1980, de autoria do Senador Itamar 
Franco, determinando que a Ordem dos Advogados 
do Brasil opine sobre a escolha de magistrados que 
devam integrar tribunais com jurisdiÇão em todo o 
teriitóriõ nacional, tendo 

PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstituCio

nalidade, Com voto vencido do- Senador José lgná
cio. 

EIÍI votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en
caminhar a votação. Sern revisão d.Q ~?radar.).- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

I:: estranho o Pai-ecer do nobfe SenadOr Helvídio Nu
nes, declarando inconstitucional o projeto. Seria atê ad
missível qUe S. Ex~ o rejeitasse, mas julgar inço_nstitucio
nal, Sr. Presidente, quer me parecer, data venia, um exa
gero de S. Ex~ 

Na nosSa justificativa na apresentação do projeto, dis
semos o seguinte, entre outras cOisas: 

Justificação 

PARECERES, sob n9s 802 e 803, de 1983, das_ 

Dentre as atribuições de cunho político que a 
Carta Magna confere privativamente ao Senado Fe
deral está a de aprovar, previamente, a escolha de 
niagistrado, indicado pelo Chefe do Poder Executi-Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciÕriali
dade e j uridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer 

como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

i:. o seguinte o projeto --ap-rovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 106, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a 
contratar opera~ào de crédito no valor de Cr$ 
1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e 
seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil cruzei~ 
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 2" da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de_\976, do ~nado Federal, auÍqrizada 
a elevar o montante de sua Qívida_consolidada interna 

- vo, para integrar um dos Tribunais Superiores com 
juriSdição em todo o territórfo nicioO.al. 

E_ prossigo, Sr. Presidente, na seguinte consideração. 

Já o Judiciário tem por missão velar pelo Primado 
__ ~·--__do_Direito, intervir, quando chamado, a fim de que 

a lesão jurídica não permaneça impune, enfim, asse
gurar a sobrevivência do estado de_direito. Quãndo 
a tutela jurisdicional é exercida, diz-se qual o direito 
aplicável à espécie e determina-se que todos a ele se 
submetam. 

E sigo para dizer: 

As peculiaridades apontadas que diferenciam a 
atividade jurisdicional da legislativa e da executiva 
repercutem no processo de investidura dos respecti
vos cargos. Enquanto em relação aos dois últimos 
exige-se que os postulantes submetam-se ao proces
so de disputa eleitoral e sejam consagrados pela 
vontade popular, no que tange ao primeiro, dispen
sável se torna tal prê-requisito. --~ qu~ o aresto ja
mais irá encerrar juízo de valor quanto à -conveniên
cia ou à oportunidade -da decisão. O lnagis(rado não 
interpreta os arlseiõs J>oplil~res; ele ~ o giuante de 
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.que não só os cidadãOs como o próprio Estado irão 
respeitar e cumprir as opções polítias adotadas pe
los poderes cujos membros ~ão eleitos para tal fim. 

E continuo, Sr. Presidente, para dizer o seguinte: 

-~ O constituirite brasileiro, oUtorgando ao Chefe do 
executivo a faculdade de escolha dos nomes dos ma
gistrados dos Tribunais Federais e ao Senado Fede
ral_o encargo de aprovar ou não dita escolha, quis 
tornar imune a interesses partidários o processo de 
investidura numa função cujo exercício, como jâ foi 
demonstrado, exige imparcialidade e independên
cia. Ocorre que cumpre ao legislador ordinário ado
tar as providências cabíveis a fim de que tal intuito 
possa ter efetiva apliação prâtica. 

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, chamando 
respeitosamente a atenção do Senado para o seguinte: A 
Ordem dos Advogados do Brasil, deve opinar neste caso. 

Este órgão, é bom que se lembre,jã tem no âmbi
to estadual uma competência fixada pela lei funda
mental no que tange ao processo de seleção e esco
lha de magistrados. Ampliar as funções do barreau 
neste -particular e fazer com que passe a desempe
nhar uma atividade consultiva no processo de esco
lha dos magistrados das co_rtes federais, só pode ter 
uma__influência positiva ria medida em que serão for
necidQ$ n.ovos elementos para a formação do juízo 
parlamentar. 

Esta argumentação, Sr. Presidente, é que é importan
te. Não se cria, pois, nenhum prê-requisito. O que se pre-
tende é que o Senado da República tenha um fluxo de in
form.ação, particularmente no caso dos magistrados. 
Não vejo, sinceramente, como o nobre Seoador Helvídio 
Nunes poderia considerar inc_onstitucional o_ projeto. S. 
Ex• poderia não concordar, no mérito, poderia até 
rejeitã-Io, mas dizer que é inconstitucional, nós não en
contramos nenhuma opiriião que pudesse favorecer ao 
nobre relator .. 

São estas_ razões, Sr. Presidente, que nos levam, não só 
a defender o projeto, como a dizer da sua constituciona
lidade. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITA
MAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

LIMITES CONSTITUCIONAIS DO DECRETO
LEI 

Geraldo Ataliba 
-Professor Titular da Faculdade de Direito 

da U niversidacl.e Católica de São Paulo e 
Adjunto da Universidade de São Paulo. 

SUMÃRIO 

I. Estado de Direito. 2. ConstitUCionalismo e- frib 1 

tacão. 3. Decreto-lei e criação de tributos. a) Pressu
postos para correta interpretação do artigo 55 da Consti
tuição. b) DiStinções entre lei e decreto-lei. c) Normas 
TributãrM.s no texto constitucional. 

1. Estado de direito. É corrente a afirmação que esta~ 
do de direito ê o que se subordina à lei. 

Tal cQncepção, entretanto, ê equivocada porque insu
ficiente. Equivocada, na medida em que se adequa à 
maioria dos estados modernos - como salientou Celso 
Bastos ("Mandado de Segurança", Edição Associação 
dos Advogados d~ São Paulo) -, os quais "sempre" 
atuain de acordo com a lei. 

Santi_B.omano bem denunci9u o equívoco consistente 
em se supor que,- por haver uma l~i designada Consti
tUiçãO,/jJSo facto já se estaria diante de um estado consti
tucional. E demonstrou a necessidade de que um est~do 
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adote os padrões do constitucionalismo, para ser qualifi
cado como estado constitucio.nal, no sentido rigoroso da 
palavra (v. Princípios Gerais de Direito Constitucional 
Geral, tradução brasileira de M. Helena Diniz, Editora 
Revista dos Tribunais, SP, -í9-11). 

Assim também, para que se repute um estado como do 
direito, é preciso que nele se reúna à característica da su
bordinação à lei a da submissão àjurisdição,-nos termos 
postulados por GiOrgio Balladore Pallieri (v. Diritto 
Costitucionale, 3• cd., Milão, Ed. Giuffré, págs. 80 e 
segs., especialmente 85). 

Este notável publicista milanês insiste em que é poss[-
vel reconhect:r estado de direito onde: 

a) o estado se submeta à juiisdição; 
b) a jurisdição deve aplicar a lei preexistente; 
c) a jurisdição seja exercida por uma magistratura im~ 

parcial (obviamente independente) cercada de todas as 
garantias: 

d) o estado a ela se submeta como qualquer pars, cha
mada a juízo em igualdade de condições com a outra 
pars. 

Só esta consideração - que tem, no Brasil, o suporte 
de Ruy Cirne Lima, Seabra Fagundes, Vitor Nunes, Cel
so Antônio, Dalmo Dollari, Josaphat Marinho e outros 
publicistas de prol -já demonstra quão poucos são os 
estados_ contemporâneos que podem receber a qualifi
cação de estado de direito. 

Tal conc-epção corresponde ao princípio rule of law:::.. 
governo da lei e não dos homens- que inspirou o direi
to constitucional anglosaxão, na longa e ârdua luta. pela 
supremacia do Direito e superação do arbitrio, como 
forma de governo. 

2. Constitucionalismo e tributação. Assim, só se reco
nhecem afirmados os padrões de constitucionalismo 
onde o ideário das revoluções francesa e americana se 
traduziu em preceito constitucional, em torno da teoria 
da tripartição do poder, fórmula empíiica - resultariie 
da experiência histórica- Q.ue assegura a independência 
do Judiciário e idoneidade aos meios e modos de ex_ercf
cio da jurisdição. 

Aí onde prevaleçam os princípios informit.dores desse 
esquema, haverá garantia do supremo bem individuâi e 
social, a liberdade. 

Como fórmula de proteçào deste valor fundamental 
--justificador de todas as teorias políticas democráticas 
e inspirador de todis as fóimulãs est-ruturais de estado, 
propostas nos últimos três séculos-, surgiu, hã muito, 
no direito público inglês a c.lãusula due process o[/aw, en~ 
tre nós tão bem exposta Por- Frederico Marques, A. R. 
Sampaio Dória e Ada Pellegrini Grinover. 

A tributação - em seus príncfpios básicos e fórmulas 
mais gerais - é m:itéria- conStitucional. NãO Só PorqUe 
justifiCou e estev~ Íla essêrlcia do primeiro dOcumento 
constituCional moderno- a Carta Magna de 1115 -, 
mas também porque. envolve tensão entre o poder estatal 
e dois valores fundamentais para o homem~ a liberdade_ e 
o patrimônio. Estes bens Jurídicos são pi-edpu<iffieDte 
protegidos pelas constituições modernas; são mesmos a 
sua razão de ser. 

Nem se diga que são valorações burguesas, cuja vali
dade se limita a um tipo de democra_cia, circunscrita a 
uma época histórica ou a Uma parte só~ dOs paísCS: 

Numa dimensão mais anlpfa~ esses_valores.sã.o univer~ 
sais no tempo e no espaço, por serem condição_de.afir
mação da pt;rsonalidade do homem, em qualquer lugar, 
em toda época. 

Evidente que se não pode entender aqui o conceito 
"património" no sentido estrito de.bens materiais, mas 
sim urna _compreensão mais ampla, abrangente de todo 

~ um acervo - com suporte material, . .sim - entendido 
COmo proj(!Ção da personaJiQ;:lçlC_dp_horriem i_ de .seus fa
miliares.e condição de~.sua afirmação. 

Tal concepção t(artscende de muito a.visão.burguesa e 
materialista de propriedade, para. ai.cançar a dilnensão 
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de um conceito vasto e abrangente, profundamente cris
tão e humanitário. 

Se a ação estatal de tributar (tributação) atinge a liber
dade e o patrimônio- e se estes bens encontram na sua 
proteçào a própria razão de ser da Constituição, é bem 
de ver que aquela faculdade que ao estado se reconhece 
há de set:_ çlisciplinada estritamente em termos ~nstitu~ 
danais. Em outras palavras, é matéria s_ubstârlc-ialmente 
constitucional. 

Se assim é, desde que se adotou o princípio r-epublica~ 
no- que postula que a função politica é desempenhada 
por órgãos representativos, com mandato periódico e de~ 
baixo de um estatuto de responsabilidade-, impõe-se, o 
pleno prestígio do princfpió do consentimento dos tribu~ 
tos, ao lado dos princípios da legalidade, generalid.3.de e 
proporcionalidade da tributação. A estes se acrescenta. 
como reforço, o controle jurisdicional da administração, 
de cjife magistralmente cuidou Seabra Fagundes. 

}:: como consectãrio necessário do princípio do con~ 
sentimento da tr.ibutação .:..__que se traduz na aprovação 
orçamentária dos tributos - está a fiscalização popular 
sobre a ativídade arrecadadora e sobre a aplicação dos 
dinheiros públicos. 

Todos esses ingredientes, com ex.ceção do consenti
mento- antes_ tecnicamente designado por_princípio d~ 
anualidade dã tributação -, se contém no texto consti
tucional brasileiro. 

Falta-nos exigir a sua obediência estrita, o que seria al
cançável por instante exigência de sua obServância, aos 
órgãos parlamentares e aos tribunais. Isto não é feito" sis
tematicamente, por ignorância, comodismo, oportunis
mo, inércia e omissão dos que, de um modo ou de outro, 
têm fífulos e ocasião para fazê-lo. 

3. Decreto-lei e criação de tributos. Dentre as mais 
graves aberrações a que esta_mos assistin_do- e __ até m~

- mo çlando nossa aprovação tácita- está a criação de tri
butos por obra de decretos~leis. 

Isto é flagrantemente inconstitucional e fere funda
mente o sistema jurídico, exatamente na sua essência e 
nos seus fundãmelltos. 

Aceitar a criação de tributos por decreto-lei ê-admitir 
a rlCgãção, vulneraçãÜ e desacato aos mais sagrados e 
fundamentais princípios do nosso direito público. 
=- E não há necessidade de alterar o texto constitucional, 
pa-ra 'repelir- tal atentado ao prÓprio arCaboUço furldã
mental do nosso constitucionalismo. 
-BaSta qúC se-illterprcte a Constituição de acordO com 

os cânones postos pela hermenêutica tradiciõnal, perfei
tamente -consOnante cOffi nosso _direito positivo. Basta 
adotar e acatar aS âii'etrizes exeiiéticas traçadas por Rui 

- B:~rbOSi:t, Ca.t'lOs -M.U.iffiiliano, Sampaio Dória: Alio mar 
Baleeiro e outros mestres do nosso direito público. 

Prevalece entre_nós equivocada interpretação- pre
tensament~ !_iterai- da disposição do artigo 55 da Carta 
Constitucíõnãl __ vigente, pela qua} st!_~firm~_a pOssibilida~ 
de (reiteradamente tràduzida em prâtiCã presSuposto_de 
interpretação, como sali.enta Paulo lla!ros Carvalh9. 
-~ ponto de partida- de qualquer trabalho exegéÍico, 

q1ie-rtã6 pode ficãr só nisso. 
Não se pode pretender entender um te.x.to, sem 

cOrrelaciOnâ-Jo caio o· contexto em que está inserido. 
Não há norma juiídica avulsa: Só é jurídico _o J?t:~ito 
integrado no sisteriia, e com_ele - em seu todo, como 
um conjunto_,_ deve ser interpretado. 

Para se saber qual_ o campo próprio do decreto-l~i_ pji_o 
basta. "ler" o J!t:Ü8_Q_~5 _Qa .C.<uta.Constitucional. 1:. _preci
so interprctá-tq,_~to~~jl_§,_'{t;r:!l:t.ar _seu sçntido, conteúdo e 
al_ccwce, t:::m_(uq_ç;io_<;lo_~~-:!:t.;ma.constitJJcional,_compreen
dido como um to~d_OJ.l!10,_h~rmônico.e coerente. 

Neste hã exig_ênçjas fundam,entais e imPostergáv~~~. 
_g:mtfdas nos seus princípios, que,_ como ensina Á.go_stin 
OordillQ, (un_çLQn~ril_como alicerçes._qetodo o sisl~rrH'I._~ 
ãPontar o .s-eiüid<>_&er;li para o_ qual ele(sistema) tende .. l:: 
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de Gordillo a afirmação: ''os princípios são normas, 
mas, mais do que normas, encerram o norte, as diretrizes 
do sistema". 

Efetivamente, os princípios .. dominam o sistema", 
dão-lhe a tônica, o seu sentido gerai, na lição de Paulo 
Barros Carvalho. 

Por isso, Celso Antônio diz que ofender a um princí
pio é m'uito mais grave que ofender a uma simples regra. 
É que, neste último caso, agride~se parcialmente o siste
ma, enquanto quem desacata um principio ofende, des
trói, agride todo o sistema.. 

Para ficar com a comparação já cediça, segundo a qual 
o sistema jurídico é como um edificio, parece evidente 
que quem ataca os alicerces de um prédio, o destrói, pra
ticando gesto flagrantemente mais grave do que quem 
lhe ataca somente um de seus compartimentos ou pata
mares.-

Estas considerações servem para evidenciar a impor
tância dos p-rincípios, a qual se traduz na imperiosa ne
cessidade de que a interpretação de qualquer norma do 
sistema revele harmonia entre cada norma e os princí
pios. Nenhum resultado_ de qualquer trabalho exegético 
pode contrariar as exigências dos princípios. 

Por outro lado, o cunho sistemático do direito - im
plicãção necessária da unidade e harmonia do sistema 
jurídico- postula instantemente a inidoneídade da pre
tensão de interpretar um mandamento isoladamente, ati~ 
tude acerbam ente censurada por Josê Afonso da Silva. 

Daí por que impõe-se a rápida recapítulação dos 
PáDCípios c6ilstituci0nais cuja consideração é decisiva 
para apontar as diretrizes de interpretação do manda
mento do artigo 55. 

Tais princípios são: o republicano (artigo 19, caput); o 
democrático (§ 19 do arti&o J9); o da tripartição do Poder 
(artigo 69); o da reserva da função legislativa ao Congres
so Nacional (artigo 27): o da atribuição da função execu

-tiva ao· Presidente da República (artigo 73); o da legali
dade (!J.rtigo 153, _§ 29); e o da estrita legalidade da tribu~ 
tação (artigos 19, I. e 153, § 29). 

Dando a dil:nens~o. reforçando, reiterando, subli
nhando e assegurando eficácia a esses princípios, inclusi
ve salientando o seu cunho visceral- nO sistema _:há 
inúmeras regras que o exegeta facilmente reconhece, p~r
correndo o texto constitucional (exemplificativamente: 
parágrafo único do artigo 6~>; parágrafo único do artigo 
89; artigo lO; artigo tJ; artigo 40, I; artigo 42, I, artigo 
82; artigo 119, r, a etc.). 

Dentre eles o artigo 52- que cuida das leis delegadas 
- e o artigo 55, objeto do nosso cuidado, aqui. 

Estes dois últimos preceitos, à evidência, tratam de ex~ 
ceções à privatividade da função legislativa. 

Ora, é cediço que exceptiones sunt strictlssimae inter
pretationis. 

Não se pode, em conseqüência, atribuir ao preceito do 
artigo 55 maior extensão ou alcance do que ele pode ter, 
com exce_ção aos principias maiores do sistema. 

b) Distinções entre.leLe- decreto-lei. O pr6Pri0 fexto 
~onstitucional se encarrega de distinguir lei de decreto
l~i, não só pelo nomem juris, como pelo regime jurfdico. 

São diferentes substancialmente _o processo de elabo
ração e a eficácia de cada qual, bem como os pressupos
tos e condições de expediÇão de um e outro. 

Ef~ti~ame_nte, a Ieí dispõe sobre todas as matérlils, Sem 
resirições (artigo 43, -"Cabe ao Congresso ... dispor sobre 
todas as matérias de competência da União . .-."). 

O decreto~Jei só dispõe sobre as matérias especificadas 
(artigo 55). 

A lei, urna vez expedida, só ê retirada do sistema jurí
dico por outra norma de igual eficácia. 

O decreto-lei, S:C não aprovado, deixa de existir(§ }9 do 
artigo 55). 

Não há pressUPostos para edição de lei; O.Decreto-Iei 
só pode ser expedido em casos de urgência ou de interes
se público relevante (v. Nelson Sousa Sampaio). 
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O COngresso não está sujeito a rienhuma cond_ição 
para editar uina lei. O Decreto-lei s6 pode dispor de 
modo a não aumentar desepesas. · 

Inequívoco, pois, que essas entidades normat_ivas têm 
regimes essencialmente diversos, ex vi do próprio-texto 
constitucional. 

E o próprio Diploma magno fixa o princípiO da reser
va da lei (como concebido por Alberto Xavier) ao lado 
do princípio da legalidade tributãria, do item I do artigo 
19 e no§ 29 do artigo 153. Ruy Cirne Lima qualifica tec
nicamente de princípio da necessidade legal. 

Considerados os princípios constitucionais inVOcados 
-cujas exigências devem ser levadas em conta pelo in
térprete-, não pode o Decreto-lei "instituir o ii. ·aum:err::
tar tributos". (artigo 19, I, e§ 29 do artigo 153). 

Mas não é só a reserva -de lei constitucionalmente esta~ 
belecida que o impede. Não é só o princípio representati~ 
vo que o obsta. 

É que o Decreto~lei pode ser rejeitado (§ 19 do artigo 
55). Em sua rejeição não iinpHCa nulidade dos atas prati~ 
cados durante sua vigência(§ 29, artigo 55). Ora, como fi~
cam os princípios da generalidade e igualdade da tribu~ 
tação, nesses casos? 

É possível admitir interpretação constitucioilal que 
acolha o despropósito de - para prestigiar uma compe
tência excepcional e estrita do Ex-ecutivo- engendrar si~ 
tuações que agridem concomitantemente tantos princí~ 
pios constitucionais? 

Onde apoiar a tese da reprístinação?_ 
Tais são as malabarismos requeridos para sustentar a 

possibilidade da criação ou aumento de tributo por 
Decreto~lei, que a tese se mostra, assim, de impossível 
sustentação. 

Não se questiona que o intentlo legi!ilatoris foi essa. 
O resultado, porém, da interpretação sistemática leva 

ao oposto. 
Nem os juristas trabalham com intenções.~~ o Ju~ 

diciário psicanalisa o legislador, para investigar~lhe oS 
desígnios, na saborosa observação do inolvidável mest_re 

. Baleeiro. 
c) Normas tributárias no texto-Constitucional. Nem__s_f;_ 

diga que a interpretação aqui postulada esvazia ·a edição 
"inclusive normas tributárias" (artigo 55, II) introduzida 
pela Emenda 1/69. 

É que são normas tributárias as que cuidam do preces~ 
so tributário, do lançamento, ·das obrigações e deveres 
acessórios, das isenções, das reduções, dos prazos, da ar~ 
recadação etc. _ _ _ 

Há uma vasta e ampla matéria cóflvencionalmente n!~ 
conhecida como tributária, que pode ser regulada por 
normas, que receberão essa qualificação. 

O que a Constitqição colocou $ob reserva Qe lei foi só 
a criação e aumento de tributos. O demais ê matéria fri~ 
butária, que pode ser tratada por decretos~ leis, desde que 
-é óbvio se verifiqUem os pressuspostos e se preencham 
as condições constitucionais (artigo 55). 

Criar tributo significa descrever em lei a sua hipótese 
de incidência. ~ descrever legislativamente os fatos que 
se acontecidos e quando acontecidos fazem nascer as 
obrigações tributárias. É estabelecer as coordenada~ de 
tempo e de espaço que circunstanciam esses fatos. ~ de~ 
terminar as pessoas que irão ser sujeitos das relações que 
desses fatos írão nascer. ~ estabelecer a base imponível 
(perspectiva dimensivel da materialidade desses fatos) ª 
que se aplicará a alíquota também legalmente fixada. 

Isto está constitucionalmente posto sob estrita e abso
luta reserva de lei. Só e exclusivamente a Iei pode dispor 
sobre essas matérias (artigos 19, I e 153, § 29). 

Ipso facto, o decreto~lei não pode ter tal objeto. 
Aumentar tributo ê alterar a base imponível de modo 

a alargá-la ou ampliá~la; ou ainda, incrementar a alfquo~ 
ta tributária. 

Também isso está-:Sõb reserva de lei. 
Tudo o mais que se refere à atiVidade tributária é ma~ 

téria tributária, regulável por normas tributáriaS e passf,; 
vel da disciplina por decreto~lei. 

Daí a visceral e irremediável inconstitucionalidade de 
todos os decretos~leis que criam ou_aumen~am_ __ tributos. 

Publicado na R. Inf.legis. Brasília a. 15 n. 60 out.fdez. 
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O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr._Presiden~ 
te. - -- --

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com ·a pala~ 
vra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSOI'(CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar a votação. Se"m fevisão do orador.)- Sr: Presi~ 
çl_e]lte, Srs. Senadores: 

t: com o maior constragimento que divirjo, do Ineu 
ilustre colega, o Senador Itamar Franco. 

Advogado militante, hã mais de cinqUenta anos, com
preendo que a Comissão de Constituição e Justiça não 

poderia ter outra c_onlcusão. Realme_nte, os advqgadosjã 
interferem na s_eleç~o d_aqueles_ profissionais Que-ocUpam 
as vagas de advogados nos tribunais superiores dos Esta~ 
dos. Não é possível que no instante em que nós defende
mos a independência, ou novas prerrogativas, ou o resta~ 
belecimento das prerrogativas do Poder Legislativo não 
tenhamos o mesmo critério no que diz respeito às pferro~ 
gativas do Poder Judiciãrio. 

-0 ideal seria até que o Poder Judiciário fosse tão "inde
pendente que ele próprio escolhese os seus juízes nas di~ 
versas carrreiras e até no Supremo Tribunal Federal. ln~ 
felizmente a Constituição não permite ainda esse mo
mento, que é o da inteira independência do Poder Judi~ 
ciário, livrando-o das influêncías partidárias ou políticas 
que podem determinar a escolha dosjufz_es dos tribunais 
superiores. · 

De modo que eu acho, com a devida vénia ao C.Sf9rço 
do nobre Senador Itamar Franco, que seria uma ínter~ 
venção indébita dos advogados para escolher entre os 
juízes de Primeira Instância aqueles que devem ser pro~ 
movi~9:s a Segunda fnstáncia. A interferência do advo~ 
gado é para selecionar entre os seus colegas aqueles mais 
aptos para ocuparem as vagas de advogado nos tribunais 
de justiça. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, ao Tri~ 
bunal Fede.ral de Recursos, ao Tribunal Superior do 
Trabalho, ao Superior Tribunal Militar, aí a hipótese é 
diferente: hã um controle, não dos advogados, mas de 
um órgão que deve ser mais alto que é o Senado Federal, 
e a ConstitUição já dá ao Senado Federal o direito deve
tar ou aprovar os nomes indicados para esses tribunais. 
D~ modo que, com a devida vênja, com o devido respeito 

--ao ponto de vista Sustentido pelO nobre Seilador Itamar 
Franco, eu, Sr. Presidente, que não mais int~gr-o a ·co· 
missão de-ConstitUição e Justiça, se ali estivesse votaria 
de acordo com o piw!:Cer do nobre Senador helyfdio Nu~ 
nes. Acho que o projéto é -inconstitucional, embora o 
meu ponto de vísta seja o de que um dia se criará um Po
der Judiciário_ tão independente que não dependa da no
meação do Presidente da República, nem para ocupar 

- llri-dos postos do Supremo Tribunal Federal. A própria" 
Justiça irá fazendo as promoções daqueles que sejam 
mais aptos para ocupar os seus cargos. 

Sr. Presidente, são estas as razões que me levam a 
aco-mpanhar o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, lamentando, pela primeira vez, divergir desse 
bravo e denodado combatente_ das boas causas, que é o 
Senador Itamar Franco. (Muito bem!) 

O Sr. José Ignácio- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (~ilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignâcio. 

O SR. JOSE IGNÃCIO (PMDB- ES.l'ara encami
nhar a votação. Sem revisãO do orador.)...:._ Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

_EU-J8.ni"erli0, pelo respeito à reverência enorme que te~ 
nho pelo Senador Nelson Carneiro, disc"ordar de S. Ex• 

Mas, este é um assunto que conheço bem, porque fui 
Presidente da OAB em dois períOdos, em dois biênios, e 
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sou Conselheiro. Federal da Ordem dos Advogados do 
BrasiL ---- · 

- Na verdade, a preocupação dos advo-gados com a exis~ 
tência de bons juízes, é uma preocupação que não repre.. 
senta uma ingerência do advogado na área privativa do 
Judiciário. O advogado, pela preocupação que tem com 
uma boa justiça, com juízes credíveis, com juízes respei
táveis, com uma justiça rápida, barata e eficaz, com aso~ 
lução breve dos conflitos _que vão se amiudando e se al
teando em níveis intoleráveis a um País em desenvolvi
mento como o nosso, os conflitos cada dia aumentam 
rilãTs, _e a justiça, cada yez mais se vê emperrada. Essa 
preocupação, é uma preocupação que não é nem exata~ 
mente com o Judiciário, é com o jurisdicionado, que pre- · 
cisa de um Judiciàiio bom. Então, a Ordem dos Advoga
dos do Brasil tem dado mostras, como uma entidade de 
va~Jguarda dentro da sociedade civil brasileira, uma enti~ 

_ dade que realmente se ressai no seio da sociedade civil 
brasileira. Tem dado mostras desta preocupação em 
várioS ·momentos da vida nacional. Quando a escalada 
autoritária foi tomando pulso, foi tomando rumo, a Or
dem dos _Advogados do Brasil foi a primeira, os advoga~ 
dos brasileiros foram os primeiros a se levantarem, to~ 
mando as pJ.imeiras estOcadas em defesa da magistratu- _ 
ra, dos predicamentos da magistratura que estavam sus
pensos pelo Al-5. E não era uma preocupaçrio com o in~ 
teresse específic!=' do magistrado, com a independência 
do magistrado por eia só, era a preocupação com o ma~ 
gistrado, na·medida em que ele servia a todos os seusju~ 
risdicjOnados. 

De maneira que a Ordein dos Advogados, assim como 
têm tido Os advogados, às vezes, incursões eni outros as~ 
pectos da" Vida- nacional, algunas pessoas -perguntam: o 
que querem os advogados? Por que os advogados se me
tem em tanta coisa, quando deviam ser apenas técnicos? 
Na verdade, o advogado não é só um técnico, ele é um 

_ têcnico cOm uma formação humanística sólida, e não 
- Pode ser desfigurado num tecnocrata, como -se tenta. O 

advogado tem a preocupação de manter as instituições 
abertas, livres, manter uma sociedade pluralista, porque 
sem isso a advocacía não se toma possível. Nojuramei:t~
to dos advogados eles juram exercer a advocacia com 
dignidade e com independência. São esses os pilares da 
advocacia. Dignidade todos têm que ter, independência 
!:iode-não se ter,-e confinuar advogado, mas, na verd<ide 
continua~se sendo tudo, menos advogado. O advogado 
que se curva perante um juiz, que se curva perante um 
promotor, que se curva perante o cliente que lhe paga, 
mas não tem condição de lhe determinar -o norte do seu 
compo~tamento técnico não é advogado; ele tem, como 
a~vogado, o dever de ser independente até perante o 
cliente. Na medida em que o cliente tente incursionar 
sobre o seu compOrtamento técnico, ele tem que romper 
a relação de patrocínio. E essa preocupação, Sr. Presi
dente, é uma preocupação tão grande que nós gostaria~ 
mos_até, quem sabe em breve, de pensarmos num projeto 
no sentido de ver também a magistratura part1cipãrido 
de uma comissão; cotn urii. desembargador indicado de 
cada .Estado, que se destine a gestar a lista tríplice que 
vai ser encaminhada ao tribunal. Teremos quatro advo~ 
gados, e um magistrado que irão participar, ver o que in
teressa. Isto não representa uma ingerência da magistra~ 
ttirã- na- Ordem dos Advogados, representa a preocu-

- __ E~~ão de magistrados e advogados com uma justiça efi~ 
caz, operosa, respeitada e credíVel, -

Co_nsidero brilhante o projeto do Senador Itamar 
Franco, um projeto que tem os mais altos propósitos. A 
função que ele dá à Ordem dos Advogados é uma função 
mer~mente opinativa. Efetívamente, ele não pod-ia ir 
além. Se O projeto vier a ser transformado em lei, ficará 
na crônica deste País assinalada a manifestação da Or~ 
dem dos Advogados acerca daquele que seja cogitado 
para ocupar um tribunal superior do País. Quer dizer, o 
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que se n.uer não é uma função decisória; o que se quer é-
uma funW.o opinativa {jue 3.ssina!C a preSença dos advo. 
gados. ES!a preocupação deles, de certo modo, é para 
que constrmja a autoridade que vai nomeá-lo, e també-m 
influa sobre. o comportamento desta Casa, oferecendo 
subsídios, péa que se possa eScolher beni, como deseja, 
portanto, o Stnador Itamar Franco. 

O que se quf!l:", portanto é-dar à-Ordem dos Advogados 
o papel que, de'rato, ela já desempenha. O que não -deve 
haver é magistrados qúe chegam aos tribunais faltarido 
seis meses para completar tempo para aposentadoria 
compulsória, levados para lá como se fossem campos de 
pouco para chegada imediata do ócio com digiüd<icti:
Certamente, a maioria deles merece, mas não se pode 
transformar os tribunais em ponto de espera- de apÕSen
tadoria compulsória. _Não se pode fazer dos tribunais o 
abrigo - e isso eu falo na generalidade. NãO se pode 
transformar os tribunais do País, que têm um papel rele
vantíssitno na orientação dos nossos rumos jurídicos, na 
condução da evolução do nosso Direito, não se pode 
transformar os nossos tribunais em recipiendários de 
políticos em fim de carreira. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSE IGNÁCIO - Com muita honra. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. -Ex~ tem muitã razao- na 
crítica que faz à nomeaçâo de magistrados que p.:iss.:inl 
pouco tempo no exercício desse mandato, desse-inunúS, 
até que completem o prazo de aposentadoria. Isto_costu
ma ocorrer nos Tribunais Superiores, e a culpa é do Se-
nado que aprova esses candidatos que estão nas vésperas 
de alcançar os setenta anos e, portanto, excluídos da car
reira. E são, em regra, pessoas que não são antiios ma
gistrados. O projeto visa não a eSses~ O projeto ViSa: à
queles que fizeram uma carreira, que vieram da primeira 
instância _e- chegaratri afín-ar a capital e merecem uma 
promoção, mesmo que seja poucos meses antes da apo
sentadoria. ~ o coroamento de uma longa carreira de _ 
magistrado. V~ Ex• tem razão quando critica a ação dO 
Senado que aprova os candidatos para os Tribunais Su
periores, e que vão passar poUcos meses na ativã. Mas os 
magistrados de carreira poderil passar poucos meses por
que esses poucos meses são a continuação de uma longa 
vida de magistrado, que começou pelas comarcas do in
terior e afmal chegou ao tribunal, e muitos chegam ape
nas por antigüidade, às vesperas dã ãfiOSentadoria-: 

O SR. PRESIDENTE (Lelloii Vaijas) :=._A Presidên
cia lembra ao Plenãrio qUe o orador estã ralando em en
caminhamento de votação~ 

O SR. JOSt IGNÁCIO- Muito obrigado a V. Ex' 
Eu pen::ebi isso, mas realmente eu me rendi à figura vene-
randa do nosso Senador. -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- ·Que -ê um 
dos autores do Regimento da Casa. 

O SR. JOSJ1 IGNÁCJO - Realmente, arrepiei o Re
gimento, mas espero que isso nã-o ocorra de novo. 

De qualquer modo Sr. Presidente, quero louvar a idêia 
que teve o Senador Itamar Franco, idéia-que os adVOga. 
dos brasileiros, certamente, afagam, acolhem e aplau
dem, porque, sem dúvida alguma, é uma oportunidade, 
não de ingerência dos advogados sobre O Executivo ou 
sobre esta Casa, mas é uma oportunidàde da presença do 
profissional através de uma função opinativa, partici
pando de algo do qual hoje ele se encontra alheado, par
ticipando através de sua opinião e deixando gizado, dei
xando insculpido na crônica deste País o pronunciamen
to da classe para a memória dos tempos. 

Era o que tinha a dizer! Muito obí-igado. -

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O "SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra -ao nobre Semidor Hélio Cueiros, para encami
nhar a vOtação. 

O SR. HWO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votaçii,o. Sem revisão do aradai-.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Eu me vejo na contingência de uns dos subscrüores do 
parecer do eminente Senador Helvídio Nunes, a defen
der a posição da Maioria na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

D que a Comissão de ConstituiÇão e Justiça decidiu, 
eminentes Seoador_es, foi simplesmente que o proj_!;:to_é 
inconstitucionaL Vou chegar à defesa da ComissãO, 
quando diz que o projeto é inconstitucional. 

Eminentes Senadores, o proje!9 é_ inconstitUcional 
p~rque a_ Constituição, no seu art. 118, parágrafo único, 
diz; 

·•Os Ministros serão nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a escolha pelo Se
nado Fede:ral, dentre cidadãos maiores de t_dn_ta e 
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ili-

--bada." -

No caso_ do Tribunal Federal de Recursos, ele repete 
com o outro processo no caso do Tribunal Superior do 
Trabalho. 
_ .. Q1,1_er dizer, a competência para escolher e nomear é do 
Presidente da República. O único órgão que fala-áe acOr
do com a Co_n_stituição, expressamente dito na Consti
tuição, é o Senado Federal. Então, para se nomear esses 
juízes, a Co-riStituição dii:: quem nomeia é o Presidente 
da República e quem opina é o Senado Federal. 

Estou de pleno acordo como nobre Senador Nelson 
Carneiro, quando diz que se querem modificar isso, que 
modifiquem para dar maior autono~ia e independência 
ao Poder Judiciári(). Nunca se meter num proceso um 
órgão de classe. Eu não sei qual-é a vantagem, eminentes 
Senadores, de os ádvogados opinarem sobre quem vai 
ser juiz. Eu acho inteiramente prejudicial à boa rriarCha 
da Justiça. Já é ruim o Poder ExecutivO se meter no pro
cesso. Mas, além do Poder ExeCutivo, colocar-se um ór
gão de classe que também é político, não trará, na miilha 
opinião, vantagem alguma, proveitO algum, para uma 
boa escolha. 

Estou de- pleno acordo com o nobre Senador José lg
nácio, quando mostra que os advogados desejam ver jui
zes bons, magistrados à altura, como acredito também 
que os magistrados gostarão de ver advogádOs compe
tentes, fiéis e iddneos. Mas assim como os magistrados 
não se metem na área do órgão de classe dos advogados, 
também não vejO cõmo os advogados devain se meter no 
processo de escolha de juízes. 

Deste modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo 
apenas resguardar uma posição que considero correta da 
Comissão de Constituição e Justiça, O problema da Co
mis-sãO de Constituição e Justiça, às vezes, é dOlorosO, 
porque nãO nos Compete julgar o mérito da questão. 
Ainda hoje, o eminente Senador Pedro_Simon pode dar o 
seu testemunho, eu fui um voto isolado quando cõllsid-e
rei um projeto brilhante _do Sr. Senador Roberto Cam
pos inteiramente inconstitucional. E disse até que pode
rja estar sen"do severo, mas estava sendo tão severo quan
to o fui em outraS Oportunidades com outros Senadores. 
Não é pelo fato de o Sr. Senador Roberto Campos ser 
um grande economista, um grande financista, um exce
lente banqueiro, um excelente Senador, que eu vá transi
gir, Que eu vã ser complacente com S. Ex• Cheguei até a 
dizer que em lógica existe -um argumento que diz ad Buc
toritate, quer dizer, não interessa o que a pessoa está di
zendo, interessa quem disse. Então, porque foi o Sr. Se
nador Roberto Campos que apresentou o projeto eu vou 

- ãchar qUe é constituciOnal, que é jurídico? Não, fui voto 
isolado e cõm um detalhe: todos quantos acomp

1
anha

ram o projeto do Sr. Senador Roberto Campos admiti
ram que ele não era tão puro assim, como a comissão de
cidiu. 
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De modo, Sr. Presidente, que sei que nào_é fácil, às ve
zes, esse policiamento da Comissão de ConstituiçãO e 
Justiça, tanto mais quanto nós aqui estamos julgando 
projetas e trabalhos de colegas nossos, dos quais pode
mos testemunhar a competência, o patriotismo, o inte-
resse de servir à causa pública como são todos os traba
lhos do Sr. Senador Itamar Franco. Se há um Senador 
que dá trabalho à Comissão de Constituição e Justiça é o 
Senador Itamar Franco- digo trabalho no bom sentído 
- porque S. Exf- está sempre propondo projetas do 
maior ii1tereSS:e e atualidade, como, também, o nobre Se
nador Nelson Carneiro que é outro cujos trabalhos têm 
caído no crivo da Comissão, apesar da beleza das in
tenções de S. Ex•, apesar da atualidade dos seus projetas, 
S. Ex• sabe que a Comissão de Constituição e JustiÇa, la
mentando essa severidade, talvez, tem derrubado seus 
projetas. 

De modO que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, queria 
somente, neste caso, dar as explicações que vão servir 
tanto para este caso, como para outros futuros. 

A Comissão d_e Constituição e Justiça rião se sente 
bem, não fica alegre em por abaixo projetas de quem 
quer que seja. Mas, infelizmente, é da sua competência 
examinar a constitucionalidade e a jurídicidade desses 
projetas. É o que com humildade, mas com honestidade 
rle propósito temos feito nesta Comissão. 

Eram as explicações que desejava dar, para resalvar a 
posição da Comissão, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação 
o projeto quanto à constitucionalidade. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Peço verificação da vo
tação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Vai-se pro
ceder à verificação requerida. 

A votação será feita pelo processo eletrônico. 
Para tanto, solicito aos Srs. Senadores que ocupem os 

seus devidos lugares. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa:) 

Procede-se a votação 

VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES: Eneas Fa
i-ia.....:. -dab~iel Hermes -Itamar FrarlCo- José I8nacio 
- Pedro Simon. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: Almir Pin
to - Hélio Gueiros- José Lins - Luiz Cavalcante·
Murilo Badaró - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Votaram 
"SIM" 5 Srs. Senadores; "NÃO" 6. 

Não há quorum em plenário. 
A Presidência, nos termos regimentais, irá suspender a 

sessão por alguns minutos e fará acionar as campainhas 
pai-a que os Srs. Senadores compareçam ao plenãrio, se 
assim o desejarem. 

Está suspensã a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e37 minutos. a sessão é rea
berta às 17 horas e 40 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a inexistência de quorum, a Presidência 
deixa de proceder à nova verificação. A votação da ma
téria fica adiada para a- próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara -n.,. 88, ae 1983 (n"' 190/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que concede pensão especial a Abigail Lo-
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pes, companheira do ex-sertanista Francisco Furta
do Soares ·de Meireles, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 825, de 1983, 
da Comissão: 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto, ein turno únicO. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
A votação fica adiada para a sessão ordinâria de ama-

nhã por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n'i' 337, de 1981, de autoria da Comissão Es
pecial do Júri Popular, que altera dispositivo do Có
digo Penal (Decreto-lei n'i' 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940) e do Código de Processo Penal, tendo 

Parecer, sob n9 741, de 1983, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, favorâvCI, nos ter
mos de substitutivo que oferece. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Tem á palavra ao nobre Senador Murilo BadaróL 

O SR. MUR!LO BADARIJ PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Coõ.tinua 
em discussão. 

Nós temos cinco minutos para concluir a discussão da 
matéria. 

O SR.JOStiGNÁCIO- Consulto a V. Ex", Sr. Pre
sidente, se eu declinasse da palavra, encerrar-se-ia adis
cussão da matéria, não é isso? Eritão,-eu vou pedir â. pa
lavra, por que realmente, com isso, homenageio o ilustre, 
prezado e digno Senacfõi- Murilo Badaró no seu esforço 
revelado por esse trabalho alentado de aperfeiçoamento 
das~ nossas instituições. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio. 

O SR. JOSJ!: IGNÁCIO (PMDB -ES. Para discutir 
o projeto, sem revisãô cfó ·arãdor.).:.:... Serri dúvida algu
ma, Sr. Presidente, embora o meu exame deva ser per
functório, considero importante o uso da palavra neste;s 
cinco minutos para que eu pOssa, na SeSsão seguinte, 
continuar com a palavra e, aí sim, com o conhecimento 
mais profundo falar acerca-do assunto. O que me pare
ceu, e aqui falo como muito interessado nesta matéria ... 

O Sr. José Uns- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vãrgas)- Concedo -a 
palavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSt LINS- Comei-o -ãssunto é importante e 
como os 5 minutos não poderiam esgotar, talvez, o pen
samento do nobre Senador, pediria a- V. Ext- que, em -
função disso, decidisse que a matéria continuará na pró
xima sessão, já que há oradores para debatê-la. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Regimental
mente não posso interromper. o orador que está discutin
do. Compreendo a aflição de V. Ex' que irá fazer uma 
comunicação urgente à Casa e somente temos três minu
tos. 

O Sr. José Llos- Não é isso Sr. Presidente. ~que, 
certamente, o nobre Senador José Ignácio não poderã es· 
gotar o seu pensamento na discussão, e, conseqUente
mente irá preCisar de mais tempo. 
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0 SR. PRESIDENTE (Lenoir- Vargas) - É evidente 
que, às 18 horas e 30 minutos quando deverá sei encerra
da esta sessão,e havendo ainda oradores para discutir a 
matéria, não se encerrará a sua discussão. 

O Sr. José Ignáclo - Mas veja, se V. Ex• encontrar 
uma __forma regimental, agradar-me -_à muito ceder a 
palavra ao nobre Senador José Lins. Meu problema é 
que desejo falar na próxima sessão, já, aí, depois de ter 
ex.arriinado mais profundamente o assunto. Se. V. Ex• 
encontrar uma solução, estarei desejoso de atender ao 
Senador José Uns, o que aliás, vem ao encontro do meu 
interesse. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex' pode 
encaminhar um requerimento de adiamento da discussão 

- para amanhã e, então, teremos dois minUtos para que o 
Senador José Lins possa usar da palavra. (Pausa.) 

Sobre a mesa requerimento de adiamento de discus
são, de au_tofia do nobre Senador Josê lgnáciO, que vai 
ser li_do pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 797, DE 1983 

Nos terinõs do art. 310, alínea "c", dO Regimento In
terno, requeiro- àdiamento da discussão do Projeto de 
Lei do Se"riado n~ 337/81, o-idiamt!~to de sua discussão, 
a fim de ser feita na sessão de 29 do corrente. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1983.- José Ig
nácio. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Não haven
do número, a votação do requerimento lido fica adiada e 
sobrestada a discussão da matéria. 

O Sr. José Lios- Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• e 
peço a palavra, em nome da Liderança, para uma peque
na-comuniCação, porém, importante. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex• dis
põe de apenas dois minutos. 

O SR. JOSÉ LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Na presente 
sessão terminou o pr~ para ã.preseniação de emendas 
ao Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 1983, que 
aprova as contas do Presidente da República, relativas 
ao exercício financeiro de 1981. 

Ao projeto não foram ofereCidas emendas. 
A matéria será despachada à Comissão de finanças 

que, nos termos regimentais, terã O pr:izo de 30 dias, 
prorrogáveis por mais trinta, para sobre ela se manifes
tar~ =Esgotados estes prazos, o projeto será in_ciuído em 
Ordem do pia, co~p. ou sem parecer. 

·O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
havendo a tratar, vou _encerrar a presente sessão, desig
nando para-~ sessão extraor~inâria das 18 horas e 30 mi· 
nu-tos_, -~nteriorlnen1e c~nvocada, a s_eguinte_.--

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únicó, do Requerimento n~'l85, de 
1983. do Senador José Fragelli, solicitando, nos termos 
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento 
do Projeto de_ Resolução n~' 16, de 1982, de autoria da 
Comissão-Diritora,_que altera e acrescenta dispositivos à 
Resolução n'.' 146, de 5 de dezembro de 19M, modificada 
pela Resolução n~' 50, de 30 de junho de 1981, e dá outras 
providências. 

Setembro de 1 C83 

Votação, em turno único, do ReCtuerimenton9 790, de 
l 98~. de autoria do Senador Lourival Baptisu, solicitan
do a transcrição, nas Anais do Senado Fec'eral, _do_ dis
curso pronunciado pelo Ministro Ramiro Saraiva Guer
reiro, na sessão da XXXVIII Assemb~ia Geral das 
Nações Unidas, em New York, a 26 de setembro de 
1983. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 83, de 1983 (n~' 6.239/82, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presiderite da República, que auto
riza o Departamento N a~ional de Obras Contra as Secas 
- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Inte
rior, a doar o imóvel que menciona, situado no Municí-
pio de Cariús, no Estado do Ceará, tenâo - -
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 821 e 822, de 
1983, das Comissões: 

- de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cã
ma!:U ":~' 85, de 1983 (~~' 8/83, na Casa de'origem), de ini
dat_iva do "Senhõi' :Presidente da -República, que autoriza 
0- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, a doar o imóvel que menciona, tendo 
_PARECERES-FAVORÁVEIS, sob nos 823 e 824, de 
1983, das Comissões: 

- de Assuntos Regionais; e 
-- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a· sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

Ata da 164~ Sessão, 
em 28 de setembro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

ÀS 18 HORAS E3S MINUTOS, ACHAM-SE PRE' 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

I ris Célia - Altevir Leal - Mário Maia - Eunice 
Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roril;- Gaivão Modesto - Odacir Soares 
_:..- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney
Alberto Silva.- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto- José Uns --Virgílio Távora ~-Carlos Alberto 
- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lu_cena 
.....,...Marcondes Gadelha- Milton Cabrai--Aderbal Ju
rema - Nilo Coelho. - Guilherme Palmeira - João 
Lúcio- Luiz Cavalcante- Louríval Baptista- Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lorrianto Júnior- LuiG 
Viana- João Calmon- José lgnácio- Moac~a Dalla 
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro --Roberto Sa
turnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo 
Campos- Amaral Furlan- Fernando Henrique Car· 
doso--=- Seveio Goines- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo -LáZaro Barboza- Gastão Müllcr --José 
Fragem- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Ál
vifo o'ias- Enéas Faria ~ Jaison Barreto - Lenoir 
Vargas- Carlos Chiardli- Pedro Simon - Octavio 
Cilrdoso. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. 
Havendo número regünental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciarilos nosSos trabillli-os. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

J9-Secretáriii-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 798, DE 1983 

Nos termos do artigo 313 do Reghriento Interno, re
queiro dispensa de ínterstíCíO e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução n\' 109, de 1983, que 
autoriza o Governo do Estado de Mato Gro_ssQ do Sul a 
elevar em CrS 2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos 
e setenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil cru?ei
ros) o montante de sua_ divida con!!olidada, a fim de que 
figure Qa Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 2S de setembro de 198_3. -Saidinha 
Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Aprovado o 
requerimento a matéria a ·que se refere figurará na' O r~ 
dem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (LenoJr Vargas)- A Presidên~ 
cia comunica ao plenário que o Senador Saldanha Perzi 
integrará, por indicação da Associação Interparlamentar 
de Turismo, a Delegação do Grupo -Brasileiro dãquela 
entidade à 5• Assembléia Geral da Organização Mundial 
de Turismo, a realizar~se em Nova Delhi - lndia, no 
período de 3 a 14 de outubro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Devendo 
realizar-se em Seul- República da Coréia, a septuagési~
ma Conferênciã Interparlamentar, a Presidência comu~ 
nica ao Plenário a indi_cação, pela Vice~Presidência do 
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, do nobre 
Senador Amara:! Furlan para integrar, juntamente com 
os Senadores Humberto Lucena e Murilo Badaró, a De~ 
legação Brasileira àquele conclave. 

O SR. PRESIDENTE(Lenoir Vargas)- Sobre a me~ 
sa, comunicaç_ões que vão ser lidas pelo Sr. l~"~Secretãrio. 

São lidas as seguintes 

Em 28 de setembro de 1983 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comuni_Car a Vossa Excelência que 
me ausentarei do País a partir de 1~' de outubro de 1983 _ _a 

fim de, no desempenho de missão com que me distingUiu 
o Senado, participar da 70• Coferência Inte_rparlamentar 
a realizar~se em Seul - Coréia do Sul. 

Atenciosas saudações. - AmaraJ Furlan. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Nilo Coelho 
DD. Presidente do Senado_ Federal 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 
me ausentarei do País a partir de 28 de setembro para, 
devidamente autorizado pelõ Senad-o, na form'a dos ãrts. 
36, § 29, da Constituição e44-0o Regimento Interno, par
ticipar, como Observador Parlamentar, da DeleiaçãÕ do 
Brasil à XXXVIII Sessão- da Assembléia Geral- das 
Nações Unidas. 

Esclareço que deverei estar ·ausente do País durante O 
período de 30 dias. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 19.83~ - Affonso 
Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- As comuni~ 
cações lidas vão à publicação. 

DIÁRIO DO CONGRBSSO NACIONAL (Seção-U) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa~seà 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, ao Requerimento n9 
785, de 1985, do Senador José Fragelli, solicitando, 
nos termos do art. 167 do Regimento Interno, o de~ 
sarquivamento do Projeto de Resolução nl' 16, de 
1982, de autoria da Comissão Diretora, que altera e 
acrescenta dispositivos à Resolução n~' 146, de 5 de 
dezembro de 1980, modificada pela Resolução n9 
50, de 30 de junho de 1981, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs_. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 2: 

Votação, em turno ú"nico, do -ReqUerimento n9 
790, de 1983, de autoria do Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do discurso_ pro~unCiado pelo Mínistro 
Rãiniro Saraiva Guerreiro, na Sessão da-XXXVIII 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em New 
York, a 26 de setembro de 198-3.-- -- -

Em votação o requerimento. 
Os Srs.. ~~nadores que o aprovam perinaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento será feita a transcrição soli~ 

citada. 

(E o seguinte o discurso cuja trtinscrição é solicita~ 
- da.) 

Senhor Presidente, 
"t com grande prazer que cumprimento Vossa Exce

lência por sua eleição ao cargo de Presidente da 38~ As~ 
sembléia Geral. 

.. A escolha de Vossa Excelência é o justO reconheci~ 
mento pelos serviços que tem prestado às Nações Uni
das. Estou seguro de que, graças às qualidades profissio
nais e pessoais de Vossa Excelência, nossos trabalhos se~ 
rão conduzidos de maneira hábil e competente. 

''Desejo expressar o reconhcXime~to ·de ~eu. Governo 
pela rorma segura e produtiva com que o seu antecessor, 
Senhor Imre Hollai, conduziu os trabalhos da 37• Ses
são:-

"Desejo saudar Vossa Ex"cetência tamhéri:t como re
presentante de um país latino~americano, do ano em que 
comemoramos o bicentenário de Simon Bolívar e é justo 
e gratificante prestar mais uma vez nossa homenagem ao 
Libertador, cujos ideais devem ser lembrados neste mo~ 
mento em que a América Latina piedsa dar prova reite
radfl_ de sua histórica vocação para a paz e o diãlogo. 
Nesse_ sentido, permito~ me salientar as importaptes con
_tribuições que seu país, o Panamá, ~em dando, em sua 
atuação internacional, às causas da concórdia e do pro~ 

_ gresso. 

'"Gostaria de congratular Saint Christopher e Nevis 
- por sua aamissão como membro das Nações Unidas. Ao 

novo Estado~membro estendemos nossos m~lhores votos 
para um futuro de paz e. de prosperidade. 

-~enhor Presidente, 
"O privilégio de abrir o debate geral nos confere tradi· 

cionalmente o encargo de fazer um balanço da situação 
interilacional, o que nos obriga a uma reflexão sobr_e o 
que é hoje um inusitado estado de crise. 
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"No ano passado, a gravidade sem precedentes da 
conjuntura internacional trouxe, pela primeira vez, um 
Chefe de Governo de meu País à Assembléia G~ral. O 

-------::-rresraente-JOão Figueiredo lançou então um alerta ne~ 
cessário_ quanto aos riscos e perigos que ameaçam a pró
pria convivência internacional. 

"Diante dt:: uma conjuntura que lembra sinistramente 
a crise dos anos 30, o Chefe do Governo brasileiro for~ 
mulou veemente apelo a que, de novo, nos congregue~ 
mos na tarefa da construção da paz e reerguimento da 
cooperação internacional para o desenvolvimento. Estou 
certo de que o Presidente Figueiredo articulou anseios e 
preocupações compartilhados pela imensa maioria de 
povos e nações. 

"Durante os últimos doze meses, no entanto, nossa re
serva de fé e cOnfiança foi submetida a duras provas. O 
próprio Secretâdo~Geral, em seu primeiro relatório à 
Assembléia, advertia que estãvamos "perigosamente 
próximos de uma nova anarquia internacional''. A des~ 
peito da seriedade dessas palavras, muito pouco se fez 
para aliviar as extraordinárias tensões que a todos afe
tam nos planos político e econômico." 

Transformação deve ser dentro d~ ordem 

"Senhor Presidente, 
"Na verdade, as tensões se avolumam; a economia e o 

comércio languescem em seu ciclo deprimido - e a recu
peração.de uns coincide com o agravamento dos proble
mas dos demais; a miséria e a desordem prevalecem; a 
corrida dos mísseis nucleares prospera; os poderosos pa~ 
recem inibidos para a moderação e o diálogo. 

.. A trigésima oitãva sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas se rea:Iiza sob o signo negativo de uma 
c~ise orgâniCa e profongada que exige soluções estrutu~ 
r-a-fs--: É apropriado lembrar que a palavra crise tonserva 
um radical originariamente sânscrito que significã tam~ 
bérq "limpar",, "desembaraçar", "'purificar". A crise é, 

~ eríl. stiã prôprià raíz, um convite ao critério, isto ê, à de~ 
putação e à renovação. Cabe· nos a todos chegar a deci
sões tfue permitam a evoluções sem ruptura, à transfor~ 
mação dentro da ordem. Ora, a boa ordem internacional 
se fundamenta numa c_ompreensão adequada das neces~ 
sidades direrenciadas de cada nação e é justamente isso 
que incumbe às Nações Unidas, como instítuição dedica
da à convivência democrática e igualitária entre os Esta
dos. 

"Ao referir às flagrantes imperfeições na ordem inter~ 
nacional, o Brasil não se afasta de sua tracidional políti~ 
ca de moderação e de equilíbrio, que se inspira na ror
mação pluralista da sociedade nacional. O Brasil ~ um 
País do Ocidente" e do Terceiro Mundo, e a política exte
rior brasileira traduz. no plano internacional, a inestimá
vel riqueza de nossa experiência histórica. Somos herdei
ro-s de diferentes culturas e temos naturalinente um arrai
gadO respeito pela díferença; C"Ondição indiSPensável 
para a harmonia. 

'"'Senhor Presidente, 
"Na espera da política, já são muitos os anos que con~ 

pletamos sem apresentar um só êxito multilateralmente 
significativo, üma só questão importante bem resolvida: 
Oriente Médio, América Central, África Austral, Sudes~ 
te- da Ásia, Afeganistão, Malvinas, mísseis nucleares es
tratégicos e de alcance médio. A lista é longa. 

"Quando posições de força, como as da União Sovié~ 
tica- no Areganistão, parecem consolidar~se ao invés de 
ceder à justiça e à razão, e o sistema internacional como 
um todo que se deteriora. Da mesma forma, é motivo 
para aguda preocupação e _condenação o incidente que 
levou à derrubada, por aviões soviéticos, de um avião co~ 
mercial sul~coreano, com a inexcusável perda de vidas 
inocentes. O princípio da rejeição do uso da força- que 
é um dos pilares essenciais desta organização - não 
pode admitir desvio na sua aplicação, em todas as áreas 
de tensão. 
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.. Com relação aos problemas que afetam a América 
Central, a posição 'do Brasil é clara e por todos conheciM 
da. É preciso que se apUquem os princíPIOs bãsicos da 
autodeterminação e da não ingerênCia nos asSu-iltciS-próM 
prios de cada pafs. Favár"ecemos a cOndução diplomática 
e negociada das tensões para que se p-ossa criar um clima 

·de descontração, ao invés de confrontação e polarização 
ideológica, de modo a que se ponha fim ao processo de 
transferência das tensões globais para aquela área. 

.. Confiamos no espírito de respOnsaOilidade e de-inde
pendência dos pafses centro-americanos. Corifiamos na 
democracia ç_ oo pluralismo, não_ só como sistema de 
convivência interna, mas também como norma de convi
vência entre países. Desejamos uma América Central em 
que nenhuma nação se transformc;,"nolens, volens" em 
satélite ou massa de manubra de qualquer outra. 

.. Mas não nos devemos limitar aos asp~:;ctos conjuntu
rais da crise centro-americana. Qs problemas reais não 
serão resolvidos enquanto não forem corrigidas as defi
ciências estruturais básicas, aS décadas ou mesmo sé~u
los de constante frustração, de ingentes desequilíbrios in
ternos e externos. Entendemos que se dey_a empreender 
um esforço sério e conCentrado de cooperação interna-_~ 
cional, sobretudo em termos sócJo7ç:conómicoJ>_,_9Jrigido 
à erradicaçãú efetiva dos problemas crónicos da América: 
Central." 

Não se pode extirpar 
os males pela força 

"Na América Latina, estão fortemente enraizadas as 
práticas que favorecem as soluções pacíficas de contro
vérsias e o respeito aos piincípíos- básiCos do direito In
ternacional. Por isso mesmo, atuando sobretudo através 
dos países que integram o grup9 de Contadora, a Améri
ca Latina tem as melh_ores condições de proximidade e 
afinidade cultural para prestar uma contribuição valiosa 
no sentido da solução pacífica dos problemas centro
americanos. Devemos todos apoiar as gestões desinteres
sadas, articuladas nesse contexto e que incorporam as 
melhores possibilidades de um equacionamento diplo
mático positivo para essa grave situação. 

"As presentes dificuldades não podem ser isoladas do 
prolongamento contexto de crise i_nternaciónal em que 
vivemos. A problemática centro-americana não pode ser 
reduzida ao ângulo da confrontação ideológica. Nem é 
possível extirpar seus males pela força. A solução dos 
problemas da região demanda, claramente, além de ini
ciativas em prol da descontração, o esforço de cada qual 
para demonstrar que não constitui risco de_ segurança 
para seus vizinhos. A experiência nos ensina que a polã
rização não favorece as soluções duradouras. No caso 
centro-americano, os países peque"rfoS seriam as grandes 
vítimas de uma indesejável radicalização. Mais uma vez 
é indispensável restabelecer um clima de confiança para 
o diálogo. 

"Os princípios fundamentais que orientam a polftica 
externa brasileira são os niesmos·que constituem a me
lhor tradição da atuação diplomática da América Lati
na. O Brasil renova a expressão de se~s propósitos- per
manentes de estreitai" as relações de solidariedade e de 
cooperação igualitária com todos os_ seus_vizi:r!l19s. O r_es
peito mútuo, a busca de coincidências legítimas e a es
treita adesão às nqrmas do direito e da boa con,vivência 
constituem, na prática tanto quanto na teoria, o melhor 
padrão de comportamento internacional. 

"Nesse contexto, o governo brasileiro rea_frrma seu 
apoio à implementação in-tegral da Resolução 502 do 
Conselho de Segurança, referente à questão das ilhas 
Mal vi nas. I! de fundamental importância o pa.pel que as 
Nações Unidas podem o devem desempenhar no enca
minhamento de uma solução pacifiCa e negociada para 
essa questão que afeta de perto os países latino~ 

americanos. O Brasil reitera, a esse respeito, seu apoio 

aos direitos de soberania argentina sobre as_ ilhas Malvi
nas e expressa _sua preocupação crescente com que se 
possa cogitar de uma militarização daquela área. A po
sição brasileira com o Atlântico Sul deve permanecer 
uma área de paz e concórdia. 

"Senhor Presidente, 
"Não posso deixar de refletir a ansiedade que senti

mos- -diante do quadro de insegurança e violência no 
Líbano, tantas vezes vitimado pela agressão. É preciso 
deter com urgência essa nova escalada de violência. Re· 
novo o empenho do Brasil em que sejam preservadas a 
independência, a soberania e a integridade do_território 
desse País que tanto constribuiu pelo trabalho de seus fi
lhos, para o progresso do Brasil. 

"Torna-se cada vez mais premente dar cumprimento 
às resoluções das Naçõ_es Unidas que expressam o con
senso internacional em busca de uma solução abrangen
te, justa e duradoura para a sucessão de crises no Orierite 
Médio. Meu governo adere com firmeza aos termos des
sas resoluções e condena veemente a política de fatos 
consum.i.dos que têm- dificultado o encaminhamento de 
negociações naquela região. 

"Devemos insistir no prevalecimento da justiÇa na de
socupação dos territórios retidos pela força, na imple
ttfentação dos direitos do povo palestitio, na criação de 
condições para que todos os Estados da região possam 
viver em paz dentro de suas fronteíras. 

··o Brasil, Senhor Presidente, como País dedicado aos 
ideais da harmonia social e racial, reitera sua conde
nação enfática à prática iristiiUciOnalizada do racismo 
que caracteriza o regime da África do SuL A política 
adotada por Pretória alimenta na Ãfi-ica Austral um· 
foco de tenSão Que desserve inclusive às causas e interes
ses do Ocidente. ~preciso pôr fim às inclifsões militares 
contra Angola, Moçambique e Lesoto. b preci.so com ur
gência que cesse a ocupação ilegal da Namfbia;·cuja in
dependência vem sendo retardada pela intransigência dã 
Áfr-iCa do Sul. Não há pretexto que justifique evadir a 
implementação da Resolução 435 do Conselho de Segu-
-rança das Nações Unidas. _ 

Por outro lado, meu governo deseja congratular-se 
com o secretário-geral pelo empenho em cumprir o man
dato que recebeu do Conselho de Segurança para estabe
lecer consultas com vistas à s_olução desse grave proble
ma. 

Cabe-nos evitar que 
o mundo se destrua 

•'Sephor Presidente, 
"Cabe à nossa geração não apenas reconstruir um 

mundo em crise: cabe-nos antes_de mais nada eviiir que 
ele se destrua. Como afi~ou _o Presidente Figueiredo, 
"não há nem pode haver futuro no triste o inaceitávelsu.: 
cedâneo q~e é o equilíbrio do terror. Não é possível per
sistirmos na ilusão de que a harmonia mundial poderá 
alicerçar-se no e~cesso de capac!dade de destruição". 

"O desejO- de seguran-ça absoluta por parte de um Es
tado representa ameaça de insegurança ·absoluta para to
dos os outros. A paz não nascerá da multiplicação dos 
arsenais~ É urgente buscar entendimentos objetivos para 
criar um mínimo de confiança e de mútua in,formação: e 
"recriar mecanismos de diálogo que red~am as tensões, 
as oportunidades de equívoco e _o risco de incidentes. 

"As Nações Unidas não podem ser mantidas à mar
gem das negociações realmente importantes em matéria 

· de desarmamento. É compreensível que quaisquer con
cessões riesse campo sejam extremamente complexas, 
mas, o que afeta a todos por todos deve ser considerado. 

- O realismo não_ deve levar a esquecer que o exercício 
equilibrado da inteligência polítiCa é, em última instân
cia, mais poderoso que o exercício unilateral da força. 

"É alarmante notar que, só em 1983, os recursos gas
tos em armamentos chegam a 800 bilhões de dólares, ci
fra superíoi- à dívida externa global dos países em desen-
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volvimento. Esta simples menção nos faz compreender a 
magnitude do desafio que devemos enfrentar, 

"Senhor Presidente, 
"Em 16 de maio de 1975, o Brasil acedeu ao Tratado 

dã Antártid.a. Desde então, dentro das possibilidades da 
economia brasileria, foi estabelecido um programa vol
tado inteiramente para o desenvolvimento da pesquisa 
científica. Nosso empenho em participar plenamente do 
Tratado da Antártida decorreu, inclusive, do fato de ser 
aquele instrumento internacional o único diploma legal 
para o sexto continente. Pode-se afirmar que o Tratado 

_ _çriou J.lm_a_npya situação jurídica objetiva. 
"No dia 12 de setembro corrente as partes consultivas 

do Tratado, reunidas em Canberra, reconheceram ao 
Brasil a qualidade de membro consultivo. Ao assumir 
essa responsabilidade, o Brasil reafirma sua adesão aos 
_princípios dç paz, cooperação e liberdade de investi
gação científica consagrados no Tratado e nas reComen
dações que forma adotadas ao longo de mais de vinte 
anos pelas p-artes consultivas. 

"Senhor Presidente, 
~~A recessão atual é a mais longa e possivelmente a 

mais profunda contração da atividade económica nos lJJ .. 
timos cinqiierita anos. Não é mais possível alimentar a 
_ilusão de que essa crise seja momentânea. Suas causas 
profundas estão na própria estrutura do relacionamento 
internacio:iial, como demonstra a globalização da crise. 

"A despeito da profundidade e abrangência da crise, 
perderam-se, nos últimos tempos, valiosas oportunida-

·- des para deter o processo de deterioração que a esta altu
r_a já _se tornou cumulativa. Da reunião de cúpula de 
CancUn ã.tê hOje, o diálogo entre o Norte e o Sul regre
diu. A crise prosseguiu seU doloroso trajeto, passando de 
comercial a financeira, em vivo testemunhada inter~ 

relação entre os diversos aspectos do sistema econômico 
global e da fragifiàade dos mecanismos de cooperação 
multilatei-al. 

·~o total da dívida externa dos países em desenvolvi~ 
menta aproxima--se celeremente da cifra do trilhão de 
dólares. As taxas de crescimento dessa dívida, alimenta~ 
das por níveis de juros absurdamente altos, superam em 
muito as taxas de crescimento real de qualquer pafs do 
mundo. Superam mesmo as melhores taxas de cresci, 
menta dos melhores períodos dos países que mais rapi~ 
damente se desenvolveram. O que hoje é insustentável~ 
amanhã será sensivelmente pior. 

Protecionlsmo 
sufoca comércio 

"O comércio internacional, no passado recente a gran
de alavanca do progresso tanto do Norte quanto do Sul, 
entra em_ est_agnação e retrocesso, sufocado por barreiras 
proter.::ioniSfaS- c"fescentes - resposta inadequada aos 
problemas de recessão e desemprego- e pelos próprios 
encargos da dívida externa que restringem além dos limi
tes tolerá veis_ a capacidade de importação dos países de
vedores, impedindo-os de sustentar os níveis de atividade 
económica requeridos para manter as necessidades de 
seus povos, e para gerar os próprios recursos com que 
ressarcir seus compromissos. 

"A comunidade internacional precisa de propostas 
inovadoras e eficazes, mas trabalha ainda com um ins
trumental co~ceÚ.ual e institucional desgastado, que for
nece respostas padronizadas, mecanicamente aplicadas. 
Se essa ê a resposta intelectual dominante, já no nível dos 
fatos não" é menor a frustração: aumenta-se o protecio
nisrno quando mais que nunca é necessária a- exp"ailsão 
do comércio; aumentam-se os encargos ímanceiros 
quando é -imprescindível sua redução; retrai-se a capaci
dade de emprestar quando é fundamental que ela se am
plie; proliferam as polfticas geradoras de recessão quan
do nunca foi tão necessário o desenvolvimento. 

"A 6• Unctad, em J·unho último, foi o exemplo mais 
eloqaente da crónica de frustracões Que têm sido as ne-
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gociações- econômiciis mUltilaterais. No início da Reu
nião de Belgrado- para a qual os pafses em desenvolvi
mento se preparam ~uidadosamente- afirinei que a co
munidade internacional não se podia permitir novo fra
casso, e que era urgente lançar um esforço amplo de coo
peração entre o Norte e o_Sul. Lamentavelmente, a atitu~ 
de moderada e construtiva adotada pelos países em de
senvolvimento não foi ca'paz de levar os países desenvol
vidos a uma atuação maiS- flexível. .De Cancún a Belgra
do perderam ambos, Norte e Sul, vafiosas oportunidades 
de diálogo e entendimento, só restando neste momento à 
economia internacíOnal a aposta, incerta e arriscada, nas 
ações tópicas e de emergências como resposta ao que São 
em verdade problemas estruturais e duradouros. Não é 
este o momento, diante de tanta instabilidade e incerte
za, de proceder a comunidade internacional a uma re.fle
xão cuidadosa sobre os reajustamentos a efetuar nas InS

tituições de Bretton Woods e no Gatt, para tornã-las 
mais adequadas às condições e necessidades da econo
mia internacional de hoje, profundamente diversa da
quela em que, por três .decâdas após a 2• Guerra Mun
dial, foi possível manter elevadas taxas de crescimento 
do produto e do comércio mundiais? 

"0 Brasil tem sido dos países mais afetados pela ãtUal 
crise, e isso, ironicamente;-em grande parte porque o mo
delo de desenvolvimento por ele seguido representou um 
voto de confiança na Capacidade da comunidade interna
cional de prover maiores oportunidades a todos os países 
nos mercados __ internacionais de comércio e -finanças. 

"Meu Piís ü::iri-feito, e continuará decididamente a fa
~r, árduos saCrifícios parã ajust'ar-se às novas e mais 
difíCeis circuriSfãiiCias no campõ- financeiro e cumprir 
com se_us compromissos como tomador de capital. O 
povó brasileiro não pode, -entretanto, ser privaao da 
perspectiva _do desenvolvimento, sobretudo quando as 
causas principais de suas agruras não estão em limi
tações intrínsecas à estrutura produtiva do País, mas sim 
em inusitada conjunçãO de fatores externos relacionados 
com as políticas económicas e a posturas negociadoras 
de algumas das grandes potências de nossos dias. 

Nessas circunstânciaS, os problemas que nos afligem 
não são exclusivamente nossos, mas dizem respeito tam
bém aos países que tantos benefícios tirarrí--Oã expor
tação de capitais a custos que têm _o poder de unilateral
mente definir e reiljustar. Não faz sentido que agindo por 
vezes contraditoriamente corn seus interesses ·quanto ao 
retorno de seus empréstimos, tais países neguem a quem 
lhes deve, pela via do protecioriisino mais estreito, as 
oportunidades de exportação necessárias para o correto 
ressarcimento das dívidas. 

Foi por essa -razão que o Presidente Figueiredo, a_o 
dirigir-se a esta Assembléia um ano atrás, afirmou que 
.. a solução da presente crise não é uma questão de ajuda 
para os países em desenvolvimento. -Trata-se, siril, óeiis
segurar condições para que eles possam saldar seus com
promissos c_om a justa remuneração de seu trabalh_o''. 

Senhor Presidente, 

Antes de encerrar minhas palavras, desejo tratar de 
um problema específico, de natureza crítica e que não
deve ser visto apenas do ângulo puramente emergencial. 

Meu País vem sofrendo, há cinco anos, os efeitos trá-· 
gicos da seca. O Nordeste semi-âríôo do Brasil atraVessa 
um período particularmente difícil, que desafii a cora
gem e a resignação das populações locais e impõe enor
mes obstáculos à planificãçã"o dá desenvolvimento regio
nal brasileiro. Os efeitos da seca que se prolonga são as
sunto de responsabilidade nacional brasilt~ira e -sao oóje
to de uma ação integrada por parte do Governo, mas 
não podem deixar de ter reflexos evidentes ern sua ação 
externa. 

DIÁRIO DO cONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Brasil tem consistentemente apoiado as atividades 
das Nações Unidas de combate_à desertificação, em es
pecial aquelas referentes à recuperação e ao progresso da 
região sudano-saheliana. Da mesma forma, acompanha
mos atentamente o debate das medidas destinadas a mo
bilizar recursos para aplicação do plano de combate à 
desertificação aprovado em 1977. Partilhamos a opinião 
de que a questão de fenômenos climáticos como a seca e 
a desertificação deve ser examinada no contexto mais 
amplo ôa cooperação internacional, numa perspectiva 
de longo pra:zo. 

Esta instituição não 
pode mobilizar--se 

Senhor Presidente, 
___ Para extrairm-os da crise atual seu efeito renovador e 
purificador, é indispensãvel revitalizar o sistema íriternã
cional no sentido autenticamente democrático. A demo
cracia, no plano internacional, se traduz pelo respeito às 
individualidades nacionais e pelo reconhecimento da 
igualdade soberana dos Estados. Isso significa; em essên
cia, que a convivência interllàcional deve pautãr-se pela 
rigorosa observância dos princípios de autodetermi
naçãu e de não-intefVénção e deve orientar-se pãra a bus
ca de soluções pacíficas, racionais· e equilibradas. 

O fato de que as Nações Unidas se aproximam dos 40 
anos constitui uma razão a mais para que saibamos ex
trair da crise son!ef!ipórânea uma lição renovadora. E 
indispensável que preservemos o testemunho daqueles 
que participaram da construção e consolidação das 
Nações Unidas. A revisão crítica do passado só terá ver
dadeiramente sentido se nos servir como orientação prá
tica para a ação presente e futura. 

O ritmo da História se acelera e ,esta instituição não 
pode imobilizar-se. _Existe uma sabedoria inerente aos 
princfpios e propósitos da Carta de São Francisco. É 
particularmente urgente aplicá~los para manter a paz, 
preservar a segurança e retornar o desenvolvimento. 

O importante, como afirmou o Presidente Figueiredo, 
em seu discurso no ano passado, é que temo~ ... o dever 
comum de corresponder às expectativas de nossos ante
cessores, que, havendo experimentado eles próprios as 
duras conseqüências da desorganização política, da de
pressão econômica e da "guerra; comprometeram seu em
penho e o nosso na promoção da paz e do desenvolvi
mento". 

Mui to _Qbrigad~. '' 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Item 3: 

Discussão, em turno llnico, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 83, de 1983 (n~" 6.23_9 /82, na Casa de ori
gem), de iniciativa- do Senhor Presidente da Re
póblica, que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vin
culada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel 
que menciona, situa<!o no Município de Cariús, no 
Estado do Ceará, t~ndo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 821 e 
822, de 1983, das Comissões: 

- de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto va1 à sanção. 
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f: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~> 83, de 1983 

(N~> 6.239/82, na Casa de origem) 

Autoriza o Departamento Nacional de Obru Coo .. 
tra as Secas- DNOCS, autarquia vinculada ao Mi .. 
nistério do Interior, a doar o imóvel que menciona, si .. 
tuado no Município de Cariús, no Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !I' O Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas - DNOCS, fica autoiizado a doar ao Mu .. 
nicfpio 'de Cariús, no "Estado do Ceará, mediante escritu
ra pública, uma área de terra de sua propriedade, com 
7,0000 ha (sete hectares), destinada à construção de um 
Centro Comunitário, de uma Escola de Ensino de }9_ 

Gfau, de uma Quadra de Esportes e de um Hospital Ma
ternidade, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data 
em que for firmada a respectiva escritura. · 

Parágrafo único. __ A ãrea de terra, objeto da autori
zação de que trata o caput deste artigo, limta-se ao norte 
com terras do DNOCS e cOm a ru<i Agostinho de Paula; 
ao sul, leste e oeste, com terras do DNOCS e apresenta a 
seguinte descrição: partindo do ponto de apoio estação 
ferroviária, hoje Hospital de Cariús, com uma latitude 
de 61' 32'15" e longitudede39~> 29'45" mede 58,00m até o 
vértice CbO igício dO perímetro da área solicitada; com 
latitude de 6~>_ 32'15" e longitude de 399 29'45" obtém 
uma deflexão à direita de 819 23' O e rumo de Jl' 00' SO 
mede 278,48m até o vértice I; com uma latitude de 611 32' 
06" e longitude de 391' 29' 45" dâ uma deflexão à direita 
de 97~> JT De rumo de 811' 23' NO mede 2l9,00m 1;lté o 
vértíce-2; com uma latitude di 69 32' 07" e longitude de 
39~> 29' 38" dá uma deflexão à direita de 87~>01' De rumo 
de 59 38' NE mede 77,80m até o vértice 3; com uma lati
tude de 6~> 32' 09" e longitude de 399 29' 3_8" dá uma de
flexão à esquerda de 89~" 03" E e rumo de 839 25' NO 
mede 54,50m até o vértice 4; com uma latitude de 611 32' 
09''_e longitude de_.19~> 29' 36" dá uma deflexão à direita 
de 85~> 42' D e rumo de 2~> 17' NE mede 206, llm até o 
ponto 5; com uma tatitüde de 611 32' 16" e longitude de 
391' 29' 36" dá uma deflexão à direita de 97~" 20' De rumo 
de 809 23' SE mede 263,30 até o ponto 0:=0; com uma la
titude de 6~' 32' 25" e longitude de 391' 29' 45" onde dá 
uma deflexão à direita de 81~> 23' O para obter o rumo de 
19 00' SO do lado 0=0/1. ficando assim fechado o perí
metro calculado analiticamente com uma área de 7,0000 
ha (sete hectares). 

Art. 21' A doação tornar-se-á nula, de pleno direito, 
se às construções, no todo ou em parte, vier a _ser dada 
destinação diversa da prevista no art. 19 desta lei ou se 
não for observado o prazo nele fixado, hipótese em que 
ocorrerá a reversão dos imóveis ao patrimônio do 
DNOCS, independentemente de qualquer indenização, 
inclusive por benfeitorias realizaddas. 

ArL 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em con trârio. 

O SR. PREsíDENTE (Lenoir Vargas) - Item 4: 

DiscussãÕ, em turno úni-co, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 85, ae 1983 (n9 8/83, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que autori:za o Instituto Nacional de CC?1onizaçào e 
Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que 
menciona, tCndo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 823 e 824, 
de 1983, das Comissões: 

-de Assuntos Regfoanis; e 
- d~ Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA~ ÇÁMARA 
N9 85, de 1983 

(N9 8j83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que 
menciona. 

O COngressO Nacional decreta: 

Art. }9 Fica o Instituto Nacional de Coton_ização e 
Reforma Agrária- INCRA autorizado a doar, ao "Lar 
Educandário Nossa Senhora Mont Serrat", o imóvel de 
sua propriedade, com 457,50 m 2 (quatrocentos e cin
qüenta e sete metros quadrados e cinqUenta décímetros 
quadrados), constituído pelo lote "M", da Ãrea Especial 
n~> 7 (sete), do Setor Avenida Contorno, na cidade satéli
te do Núcleo Bandeirante-- DíS:trito Federal, com a_ ex
clusiva finalidade de ..servir como área de_lazer para os 
menores abrigados pela referida instituiÇão.-

Parúgrafo único. - o-imóvera que se refere este artigo 
transcrito, em nome do INCRA, no Cartórío do 3~> Ofí
ciO de Notas de Brasília, no tivro D-93 a fls. 146 v, sob o 
n~> 2.139 e inede 45,00m pelo lado nordeste, 46,50in pelo 
lado sudoeste, I O,OOm pelo lado n·oroeste e I O,OOm pelo 
lado sudeste, perfazendo a área de 457,50m 2 (quatrocen
tos e cinqUenta e sete metros quadrados e cinqüenta decí
metros quadrados) e limitando com os lotes "L" e "N", 
dos mencionados Setor e Área EspeciaL 

Art. 2~> O imóvel, com suas benfeitorias e demais 
acessões, reverterá, de pleno direito, ao património do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, independentemente d_e qualquer indenização: 

I -em caso de dissolução, liquidação ou extinção da 
instituição beneficiada; 

II -em caso de ser dada ao imóvel, no todo em ou 
parte, em qualquer tempo, destinação diversa da prevista 
nesta lei. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cução. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estã esgota
da a m;~téria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos.-
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pr~qn•ncia 

o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Os códigos penais de todos os países civilizados isen

tam de qualquer punição o chamado "furto famélico", 
aquele cometido para garantir a própria sobrevivência 
do autor. 

Assim, quando as multidões famintas invadem super~ 
mercados, mercearias c depósitOs de gênero alimentício, 
pura retirur alimentos, ninguém pode, individualmente, 
ser punido, embora eventualmente preso e processado. 

Infelicitas facta! - eis a constatação, diante do que 
vem ocorrendo no Nordeste, no Rio de Janeiro cem São 
Paulo. 

No Rio de Janeiro, o governador Leonel Brizola deu 
entrevistas, falando sobre o "sopão" que distribuiria 
para a população carente, iniciada essa cobertura pela 
Cidade de Deus. A ineSperada resposta consistiu na in
vasão de estabelecimentos comerCiais em Irajá, Gangu, 
Cidade de Deus e Jacarepaguã, tentando-se, ainda, sa
quear o Supermercado Minibox, da Avenida Marechal 
Salazar Mendes de Moraís. ~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Repelidos, os saqueadores voltaram à carga às 23 ho
ras da noite, atacando o supermercado Leão, repelidos 
pela polícia do Centro Integrado de Policiamento Comu~ 
nitârio da Cidade _de Deus. Na madrugada houve novos 
saques com homens, mulheres e crianças arrombando a 
Padaria Santa Terezinha, naquele ba_irro, ocorrendo o 
último saque na mercearia São José, na Estrada dos Ban
deirantes, em Jacarepaguá, onde foram presos onze pi
lhadores, enquanto quarenta outras pessoas levavam 
grande quantidade de feijão, óleo de soja_, macarrão e 
verduras. A casa fora anteriormente arrombada, co~ 
um prejuízo de setecentos mil cruzeiros, mas, nessa se
gunda vez, foram muitos maiores as proporções do sa
que. 

No mesmo dia ocorria um saque no Itaim Pauljsta, 
com cinqüenta pessoas invadindo o Mercadinho Tri, 
com sacolas e carrinhos de feira, às vinte ho.ras, sem que 
os empregados reagissem. 
- Em Manaus, houve um quebra~quebra de ônibus, 

calculando-se o prejuízo de sete empresas em quarenta 
milhões de cruzeiros, feridos quatro soldados no choque 
com os depedradores. 

Verifica~se que a insatisfação se generaliza, com per
turbação da ordem pública em vários pontos do País. O 
brasileiro é, normalmente, ordeiro e pacíÍico. Só se expli
ca essa onda de violência pela profunda insatisfação po
pular, pela revolta insopitãvel contra a fome e carestia. 

Sabemos_que ''a fome é má c~nselheira". Que~é c~paz 
de municiar a violência dos mais pacíficos. Tememos, 
por outro lado, que essa reação popular se generalize, 
com o feCrudecimento da inflação e a impunidade da ga
nância. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

_O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas.)-:- Concedo a 
palavra ao nobre Senador __ !-o~rival ~ã.ptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA( PDS- A L. Pronun
- cia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado~ 

res: 
O novo Acordo Internacional do Café mereceu o 

apoio político de 47 nações produtoras e 24 nações im
portadoras responsáveis pela esmagadora maioria do co
mercio mundial cafeeiro. 

Fat<) auspicioso, digno -de registro, é a tendência ob
servada no sentido do incremento das taxas de consumo 
'"per capita" em países como, por exemplo, o Japão. 

Os"interesses fundamentais do Brasil no que tange à 
economia do café, podem ser resumidos nos seguintes 
pontos básicos: 
___ ':'""" assegurar o incremento e a melhoria das safras; 

--~- - reagir contra quaisquer manobras de aviltamento 
dos preços que ameaçariam desestabilizar a economia 
dos países- exportadores; 

-:-promover uma inteligente política de ampliação das 
taxas de consumq. "per capita", a curto prazo. 

Em face do exposto, solicito a incorporaçãO ao texto 
destes ligeiros comentários do Discurso do Embaixador 
Octávio Rainha Neves, Presidente do Instituto Brasilei~ 

-i'O do Café (IBC), por ocasião da abertura da 39~ _Sessão 
do Conselho da Organização Internacional do Café, a 19 
de_ setembro de 1983. 

Esse importante doc_umento, no impedimento do_ Em
baixa~or Octávio Rainha, retido no Río de Janeiro por 
motfvo de saúde, foi lido pelo ilustre Embaixador João 
Paulo Rio Branco· naquela' ocasião. 

A economia do café, sendo agora, como-"Sempre o foi -
n-o passado, um dos problemas fundamentais do nosso 
País, justifica a transcrição do mencionado documento, 

-nos Anais do Senado, porque nele se _de_screve, com reaw 
lismo, a situação atual do café, em face dtis condições e 
perspectivas do atual intercâmbio internacional. 

Era esta a comunicação que desejava fazer. (Muito 
bem! Palmas.) 

Setembro de 1983 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

OIC 
_Posição do Governo Brasileiro na 

abertura da 39f Sessão do Conselho 
OCTÁVIO RAINHO NEVES 

Discurso do Embaixador Octávio Rainho Neves, 
Presidente do IBC, na abertura da 39~ Sessilo do 
Conselho da OIC. 

Londres, 19 de setembro de 1983 

Vinte e um anos após a negociação do primeiro Acor
do Internacional do Café, esta Organização aproxima~se 

- da maioridade no momento em que nos preparamos 
para implementar o quarto Convênio. 

Podemos todos contemplar com orgulho essa expe
riência única de c_o_operação económica internacional, à 
qual não faltaram os aprendizados de infância, na déca
da de 60, e a crise de adolescência, na segunda metade 
dos anos 70. 

Hoje, contudo, só temos razões de confiança no futu
ro, ao verificai' que o Acordo que entrarã em vigor den
tro de duas semanas mereceu o endosso poHtico de 47 
nações produtoras e 24 nações importadoras, responsá
veis pela esmagadora maioria do intercâmbio cafeeiro 
mundial. 

Não caberia fazer aqui a história da Organização ou 
empreender uma análise estatística dos fundamentos da 
economia cafeeira mundial, mas creio útil expor algumas 
considerações acerca dos temas bãsicos que estarão pre
sentes nas deliberações da presente sessão do Conselho e 
em nossos trabalhos subseqUentes. 

O Convênio que expira a 30 de setembro nasceu sob o 
impacto das mais devastadoras geadas que atingiram o 
Biasil n-este-séculO; A catastrófica contraçãO de noss-a sa
fra veio subitamente romper a complacência gerada pe
Iq$ longos anos de excesso de oferta que se seguiram o 
forte estímulo de preços verificado na década de 50. 

Na realidade, porém, jâ antes das geadas de 1975, o 
aviltamento de preços vinha gerando um volume de pro
dução exportável inferior à demanda de importações. Ao 
colocar a nu o fenômeno da subprodução mundial, 
aquele acidente climático inevitavelmente provocou for
te elevação dos preços, inaugurando uma fase de grande 

-tufbulência no mercado. 
Apesar das reiteradas advertências das autoridades 

brasileiras, de que retomaríamos os níveis tradiciomi.is de 
produção, vários países se aventuraram a empreender 
novos plantios ou a renovar culturas, com ganhos signi
ficativos de produtividade. 

Os efeitos desse Crescimento desordenado não tarda
ram a se fazer sentir: em 1980/81, primeiro ano-em qUe o·
Brasil voltou a ter uma safra consentânea com seu parw 
que cafeeiro, a produção exportável mundial atingiu a 
marca dos 80 milhões de sacas, contra cerca de 58 mi
lhões em 1974/75. 

Está ainda muito fresca em nossas memóriaS a -dificul· 
dade que vivemos para introduzir os controles de oferta 
e evitar deterioração ainda mais desastrosa das cotações. 
O importante, porém, ao nos voltarmos para o futuro, ê 
reconhecer que a fase de expansão indiscriminada da 
produção já foi ultrapassada. Restawnos agora, portanto, 
_utna tarefa de san~amentO. a fim de trazermos a pro
dução mundial a níveis compatíveis com as exigências do . 
mercado. 

O ânus desse saneamento terá de refletir necessaria
menteos desequilíbrios registrados nos últimos anos da 
década _de 70, uma vez que nem todos os países produtow 
res tiveram igual_responsabilidade na expansão da ofer
ta. 

Àqueles que precisam reordenar sua produção, com 
yistas a evitar ruinosa acumulação de estoques, o Brasil 
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poderia Oferecer o exemplo de sUas próprias ações, como 
único país- p-rodutor que execuiou amplo programa de 
erradicação de cafezais e diversifiCação agrTcola. Mas 
não nos devemos limitar à mera exportação. 

A responsabilidade coletiva que assumimos no disci
plinamento do mercado pode e deve estimular-nos a em
preender a coordenação d_e nossas políticas de produção, 
conforme prevê o ConVênió~"em s-eu Aitígo- 50~-Esú)-u cer
to de que esta matéria deve merecer a atenção da Organi
zação nos próximos meses, permitírido qUe facilltemOS:ã.s 
correções necessárias no qua-dro da produção mundial. 

Paralelamente a esse esforço de racionalização da 
oferta, que compete essencialmente aos produtores,- de
vemos fortalecer as ações voltadas para o aumento do 
consumo, em estreita coordenação corit os setoreS gover
namentais e privados das nações importadoras. Aqui 
também podemos assinalar que jâ-peftence ao passado a 
retração de compras observada quando os preços atingi
ram patamares excessivamente elevados. 

Temos bons motivos de otimisrilo -em certas áreas. O 
Japão, por exemplo, continua a revelar apfeciável taxa 
de incremento do consumo, vindo alcançar a quinta po
sição entre os maiofes- importãdOres do produtô· -~ 
graças, sobretudo, à criatividade comercial de s_ua indús-
tria. 

Praticamente em todos os outros mercados de países 
membros, malgrado a recessão económica que a todos 
atinge, verifica-se Sãlutar recuperação das compras, em
bora exista amplo potencial de expansão se soubermos 
oferecer ao consumidor um produto de boa qualidade. 

Resta, ainda, como foco maior de preocupação, o 
mercado norte-americano, tão dístarite das taxas de_con
sumQ:"per capita" registradas no passado. Aí também, 
todavia, observamos com alento que a indústria 
conscientizou-se da necessidade de realizar sério traba
lho promocional, em coordenação com os países produ
tores, prenunciando a reversão das tendências de declí
nio. 

Estou seguro de que, nos próximos anos, colheremos 
os frutos da crescente atividade de promoção da Organi
zação, com ganhos tanto para as nações produtoras 
quanto para os setores que industrializam e comerciali
zam o café nos países importadores. 

A conjugação dessas duas linhas de ação- saneam~n~ 

to da produção e fomento do consumo- Constítuí a -me
lhor garantia de que obteremos preços remuneradores 
para o café a médio e longo prazos:' Ao fazê-lO, estare
mos propiciando melhores receitas para dez.ellas d-e pai· 
ses em desenvolvimento e, conseqüentemente, contri
buindo para dinamizar as impóriações procCd-entes das 
nações industrialíz.adas. Essa mutualidade de interesses, 
tão óbvia e transparente,_ constitui um dos principais 
fundamentõs desta OrganiZaÇão,-'ganhindO erri reh!Vãn~ 
cia no momento em que a economía mundial vive uma 
profunda àise recessiva. 

Surpreende, assim, que vozes merios avisadas possam, 
ainda, sugerir que a solução para os problemas cafeeiros 
se encontre no aviltamento dos preços. Observa-se aí, de 
início, uma evidente incoerência, po"is os propuglladores 
deste remédio não pensem em aplicá-lo para curar seus 
males próprios de superprodução agrícola. 

Mais grave, entretanto, é o erro de perspectriva his
tórica:, não vêem os defensores dessa triste idéia que, ao 
tornar economicamente deficítárfa a atividade produti:· 
va, estarão plantando as sementes de uma crise futura se 
abastecimento. E nem se diga que os preços mais baixos 
serviriam como estímulo ao consumo, pois são bem co
nh·ecidas a inelasticidade - preço do café e a importân
cia de outros fatores institucionais na determinaÇão dos 
hábitos do comprador final. 

Numa palavra, advogar a redução dos preços do café 
constitui um coritfã-sensO-ein matéiia de desenvolvimen
to econômico~ comércio internacional e economia cafee1:. 
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ra, merecendo a mais -incisiva rejeiÇão dO- Brasil e, estOu 
certo, de todos os países produtores. 

t contra este pano de fundo, Senhor Presidente, que a 
delegaçãO brasileira apreciará os principais temas que 
·com}:,-Õe a- agenáã-desta reunião do Conselho. 

AO contrârio do que ocorreu nos últimos três anos, 
goZamOS-hoje do benefício de cOntai -com uma partilha 
preestãbelecida das quotas, aquela que se encontra for
mah-ilente inscrita no novo Acordo. E falo em benefício 

--por duas razões: em primeiro lugar; porque -a certeza de 
que a-S quotas estavam -fixadas de antemão impediu -a ex
plo!':iÇãci-especuEaúVa dos receios de que a Organtzação 
entrasse em colapso por falta de acordo entre os produ
tores, o que, em setembros passados, nos fai:ia chegar a 
LondreS_ sob a pressão de preços cadentes. Esta é uma 
lição que cabe a nós próprios, Produtores, aprender de 
uma '?eZ por "todas. O segundo beneficio está em que, re
movido o óbice da distribuição, podemos concentr{U-nos 
nas outras quest9es relevantes para o gerenciamento da 
óferla no~ j)róiCirriº_ ano-cafeeirO. -

Deveremos, assim, examimir com tranqiiilidade e 
isenção o nível da quota global~ adequando-se às reais 
exigêridãs do ·mercado. Como em outras Ocasiõ'es~-a -d-~ _ 
legação brasileira espera que tal tarefa se baseie nos da
dos fornecidos pelo Diretor Executivo, eliminando as in
terpretações de ordem subjetiva que não encontram res
paldo nas estatísticas disponíveis. 

No que tange ao mecanismo de ajuste quota-preços, 
creio que já colhemos valiosa experiência: na aplicação 
das normas relativas ao número e volume dos cortes ou 
aumentos de quotas, liberação dé selos, etc., não vendo 
minha delegação motivos que justifiquem alteração 
substancial da sistemática em vigor. 

Em matéria de preços, levando em conta os elementos 
de juízo que emiti ao tratar genericamente do assunto, 
estou convencido de que seria necesssârio reajustar a fai
xa com que operamos, elevando em cinco centavos todos 
os seus pontos de intervenção. 

Há três anos que temos trabalhado com uma zona de 
flutuação livre entre -120 e 140 centavos, embora, nesse 
período, a moeda de referência, o dólar norte~ 

americano, continuasse a sofrer os efeitos da erosão in
flacionária. Nessas condições, ao trazer essa tona para 
os niveis di 125 e_ 145 centávos, Coni uma elevl!ção da or
dem de 4 por cento, estaríamos corrigindo apenas par
cialmente o poder aquisitivo do café, além de colocar a 
faixa do _acordo em linha com as cotações ora prevale
centes no mercado. -

- - Re8tam, ainda, matériM de grande importânc~a' na 
área dos controles, especialmente no que tange às vendas 
para não-merilbros. 

É bem conhecida de todos a extrema preocupaçã-o ·do 
Brasil com _ i evolução das exportações para não
membros, preocupação essa demonstrada sistematica
l!lente na~ r_~ni§~ ~o Conselho e da}unta Exeçutiva 
desta Organização. 

Em particular, entendemos que o diferencial entre os 
preços prevalecentes no mercado sujeito a quotas e no 
mercado de não-membros representa uma séria perda de 
receita cambial, mais grave ainda no momento em que 
todos os produtores se vêem a braços com agudas pres
sões sobre seus balanç·os de pagamento. Por outro lado, 

-~---compreendemO-s que os membro~ imp_Ortador~s-! ql!-f! co- ~ 
nosco participam- desta empieitãda de -cooperação inter
nacional, vej3m com maus olhos o fato de que devam p_a
gar mais pelo produto do que os países esiranhos a esse 
esforço coletivo. 

Além dessas jpstas preocupações de natureza econô~ 
mica e polit1Ca";-VeniOs com pesar que os problel:D.as dãs 
Vendas para não-membros, sobretudo diante do signifi
cativo crescimento dos volumes de exportações declara
das, têm servido como pretext_o para aqueles que buscam 
desmoralizar o Accirdo Intefnacional do Café. 
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· Refiro-me expres~amente a todos os que, 
beneficiando-se de amplo acesso aos meios de comuni
cação, insistem·_-em afirmar que substancial volume dos 
caf'es destinados- a não-membros estâ penetrando nos 
mercados sujeitos a quota por vias fraudulentas. Refiro
me às cassandras que, alguns poucos meses atrás, vatici
navam o colapso do sistema de controles da organi· 
zação, nlesmÕ quando suas afirmações lançavam dúvi~ 
das- absolutamente injustificáveis- sobre a idoneida
de das autoridades aduaneiras de seus próprios países. 

Creio que Q melhor desmentido a esses porta-vozes de 
descrédito é dado pela pujança politica da Organização, 
refletida na ratificação do novo Acordo. É dado pela 
manutenção dos preços dentro da faixa fixada em se
tembro último, sem que fosse necessário aplicar um úni
co corte na quota global que muitos consideravam de
masiado folgada. b dado pelas medidas de fortalecimen
to dos esquemas de acompanhamento e controle das 
vend~s a não~membrosjâ adotadas ao longo do presente 
ano-cafeeiro. E, por fim, é dado pelas providências sa
ne_adoras tomadas pelo Governo norte-amei'icanO ao ve
rificar a existêriCi_a de falhas em sua rede de controles. 

E;ta é a base, ~u-ito Sólida, sobre a qual devemos tra
b~_har. O problema do diferencial de preços tem raizes 
complexas e não admite soluções mâgicas. Certas fórmu
las SÍf!lplistas, atraentes à primeira vista, gerariam dis
torções ainda maiores, caso adotadas, envolveriam grave 
rísco à ciech'bilídade de cada um de nossos Governos e 
dã própria OrganizaçãO quando se demonstrassem inefi
cazes. 

O caminho rumo à normalização terá de ser erigido 
sobre as medidas que já tomamos, ao autorizar o 
Diretor-Execufivo a manter agentes nos pontos de desti~ 
no desses cafés. Durante a presente sessão do Conselho, 
a delegação brasileira estará empenhada no aprimora
mento das medidas de controle, no que espera contar 
com o apoio enérgico dos demais produtores. 

f: imprescindível, entretanto, que os países importado
res não se limitem a apontar as deficiências atuais, tra
zendo, eles também, cooperação concreta para a solução 
do problema. - -

Como parte deste esforço, esperamos que se possa 
avançar na eliminação das distorções provocadas pelas 
importações de café procedente de não-membros, ma
têria que há vários meses vem sendo suscitada com insis~ 
tência pelos produtores. 
-- Os dados disponíveis mostram, de forma irrefutãvel, 
que a produção exportável liquida de países estranhos à 
Organização constitui pequena parcela do volume ad~ 
quirido pelos membros importadQres nos termos do Ar
tigo 45. Revelam, ainda, que seus atuais fornecedores 
pouca relação guardam com os palses não-membros dos 
quais compravam cate no início da década de 70, perío
do que serve de base para o cálculo dos limites vigentes. 
Assim, não procede o argumento_ de que as importações 
feitas ao abrigo do Artigo 45 têm como propósito salva
guardar fluxos tradicionais de intercâmbio. 

O que se está fazendo, na realidade, é estirimlar odes
vio de cate produzido em países membros através de ver
dadeiras .. plataformas de reexportação". A persistência 
dessas práticã.s debilita a força moral dos importadores 
que criticam os difereilciais de preços e, acima de tudo, 
constitui clara violação da letra e do espírito do Artigo 
45. 

Estou seguro de que, diante dessa evidência, os países 
que têm írripedidO qualquer progresso nesse terreno ado
tarão postura contrutiva na presente sessão do Conse
lho. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- Concedo a 
palavrã. ao nobre Senador Martfns Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Comuniquei a esta Casa, em pronunciamento recente, 
o hediondo assassinato do Prefeito Expedito Alves, do 
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Município de Angícos, no Rio Grande do Norte,_ denun
ciando, na oportunidade, como já o fizera de outras vr;::
zes, o clima de insegurança, de violência, de intolerância 
política que infelizmente dominª meu EStado. 

Dói-me tratar desse tema! 
Magoa-me mostrar face tão feia, de uma terra tão bo-

nita. 
Impõe-se-me, todavia, o dever de procurar um cami

nho, de buscar uma saída, de insistir, até a exaustão, por 
uma nesga de esperança. 

Sem outra alternativa, recorro a esta Casa; à g_enerosi
dade dos meus pares que a mercê de Deus fêz meus ami- -
gos; à silenciosa opinião da Nação brasileira, pois destas 
hã de se suscitar a luz contra a qual as trevas do terror 
não pfevalecem. 

O Rio Grande do _Norte está sob a égide da violência. 
Dali estâ ausente o poder da administração que impõe 

a ordem. 
Ali já não se sabe porqu~ ~ilii~-a lei, nem que pode o 

Estado garantir a vida e a tranqiiilidade de seus súditos. 
Imperam a insegurança e a impunidade. 
Esse clima irrespirável e perigoso, talvez tenha origem 

em três linhas políticas identificáveis na administração 
do Estado, inspiradas, quem sabe, por que eminências da 
sombra, mas_de qualquer forma permitidas pelo Sr. Go
vernador. 

Primeiro, a utilização da máquina-policial como ins
trumento de pressão política contra adversários. Como 
isso se desanda a autoridade e se destrói a disciplina fun:. 
cional. Repetem-se, em numerosos municípios do Esta
do, prisões injustificãveis, invasões de domicflio, tortura 
de presos, humilhações a pessoas do povo, com de
tenções imotivadas e revistas públicas com evidente in
tenção de desmoral_iz_ar o revist~do. Os fui1.cionários reS-
ponsáveis por essas sandices, não sofrem qualquer pu
nição. mesmo nos casos mais inquesfionãveis. São, ao 
contrário, prestigiadoS pelas altas autoridades estaduais, 
o que os estimula a maiores excessos ainda. Relatei~ nes· 
ta Casa, não há muito tempo, um episódio contristador 
envolvendo o próprio- secrefárío da segurança pública, 
que indo visitar um município Onde se denunciavam, gra· 
ves irregularidades policiais, aO invês de assumir uma 
postura austera, como é P«5prio a um chefe de polícia, fi;, 
cou horas a fio 1 bebendo em um bar público, rodeado 
pelos subalternos do m_u_nic_ípio, na mais desmoralizante 
promiscuidade. Da visita de sua excelênciª resultou um 
atropelamento seguido de morte. 

Ora. se os principais ·resp-ãns~veis pela manutenção da 
lei e da ordem, são os primeiros a enxovalharem a auto
ridade, a conspurcarem a disciplina, o que dizer dos su
balternos: do despreparado praça, do cabo de milfcia, do 
tenente PM alçado à condição de delegado policial? 

Os que são honestos, sérios, embuidos dos altos pro
pósitos a qUe forani Chamados, acabam por se inibirem, 
por se esconderem, por se anularem, pois, postos que 
maioria, não conseguem suplantar a baderna prestigia
da. 

Segundo, o pertinaz cerco à administração dos mu
nicípios onde a oposição logrou eleger o prefeito, na deli
berada tentativa de desmo_ralizar sua _autoridade ainda 
que à custa da manipulação corrupta dos serviços de 
emergência ou da discriminação iníqUa na distribuição 
de água e de gêneros às populações flageladas pela seca. 

Terceiro, a tentativa de esmagar, a qualquer custo, 
correntes do PDS que "lião se submetem a esse estado dJ: 
coisas, ainda que fiéis no apóio ao Governo do Presiden
te João Figueiredo, como as forças lic;Jeradas pelo Depu
tado Vingt Rosado, pelo ex-vice-G()vernador Geraldo 
José de Melo e por mim. 

Essa espêcie de ação política - pequena, intolerante, 
inquisitorial, mesquinha, despreparada - alêm de parar 
a administraçãO do Estado, perdida numa interminável 
rede de intrigas, deteriora a segurança dos cidadãos, ins
tala o medo e excita a vi()lência. 

Se não se restaurar já a compostUra da autQ_rü;lade civil 
do Estado; se não se restabelecer com urgência, o respei-
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to à lei e aos cidadãos: se não se puser cobro imediato 
aos crimes impunes que vem ocorrend() no Rio Grande 
do Norte, poderemos ingressar na selva plena, onde o 
homem de bem, desiludido, descoroçoado, descrente, 
seja lev_~_o a<? ex_tremo de fazer justi~a pelas próprias 
mãos. 

Não digo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para 
enfatizar minhas denúncias; não digo isso, como figura 
de retórica. 

Digo-o por ouvir o clamor por justiça das vítimas ino
cente_s; dig~_-o po_r 9ue sei estarmos no limiar de tragédias 
sangrentas, se algO nãõ for feito, sê nenhuma providên
cia for tomada. 

Para fund~me1_1taro qu~ digo e insistir na respoifsaOiiF 
dad~ -d_o GovernO, não n.l-fespõnsabilidade, em tese, maS 
na responsabilidade real, funcional, concreta, pelo que 
vem ocorrendo em meu Estado, cito uns fàtOs: 

Denunciei aqui e comuniquei_;ls autoridades superio
res da República, que, por ocasião do terror eleitoral que 
domin.ou o Rio Grande _<;lo N_orte nas eieíções passadas, 
me1,1 lar foi invadido por um. bando armado e fui, com 
minha esposa e filhos, dentro de minha própria casa, co
locado sob mira de metralhadora e, nessa situação, pre
lecionado por um soldado de polícia. Isso com um Sena
dor da República! 

Instaurado o procedimento próPrio, a ocorrência cul
minou com a demissão do sold;Jdo, conforme passo a 
transcrever do Boletim Interno da Polícia Militar n9 _27 
de II de fever_e_ito d_e 1981, assinado pelo então comâ_n
!iante da-corporação, Coronel do Exército EiderNoguei
ra Mendes: 

"Licenciãmento de praças por conveniência do 
serviço" 

"O Soldado n9 79.336- 4' CPM- José Queri
no Alves, filho de Nicãcio Quirino de Oliveira e de 
dona Benedita Alves da Silva, nascido a 18 de 
março de 1956, natural de Mossoró- RN, porta
dor dO-Certificado de Dispensa de Incorporação n9 
3088927- Série M, por ter, quando lhe foi determi
nado cumprir uma missão policial-militar pelo De-

-- leg-ado de P:olíciã. de Apodi, trabalhado mal a ponto 
de sacríficar o -nome da córporàção. porquanto, 
acompanhado com outros policiais integrantes da 
dÍligência, se deslocou atê outrá cidade (Umarizal) e 
ali, à procura do desordeiro, violou o lar de urna au
tõridade civil constituída, culminando com o tratar 
com -palaVras rUstiCas e desrespeitosas à pessoa-da
quela autoridade; por ter com tal procedimento de-
monstrado inteiro desco_nhecimento não justificado 
das instruções e normas vigentes que regulam--O bom 
desempenho do serviço policial-militar pelo que, 
diante a constatação de fato tão desairoso a esta or
ganização policial militar, se tornando inconvenien
te a sua permanência na corporação (n9s 20, 53, 75, 
79 e 83 da RT, com as agravantes dos n9s 4, 5, 7 e 8 
do Art. 18 da RDPM/RN; transgressão grave, é li
cenciãdo desta PM, por conveniência d.o serviço, ex 
officlo, de acordo com o disposto no Art: 112, inciso 
II, letra B, § 29 do mesmo artigo, da Lei n9 4.630, de 
16 de dezembro de 1976, estatuto dos Policiais mili
taresfRN". 

Dava-se, ·assim, satisfação à opinião pública e às auto
ridades federais alertadas para o fato, 

Em 6 de abril, de 1983, todavia, pelo Boletirll n"" 63, era 
o Soldado José-Querino Alves reincluícf.o à corporação 
em_ condições muito estranhas, pois não havia vagas em 
seuS quadros. Excedente e adido ao 119 Batalhão da PM 
em Natal, pelo Boletim n9 95 de 23 de maio foi o Soldado 
Querino transferido para o 29 Batalhão, com sede em 
Mossoró e já em 5 de agosto, pelo Boletim nQ 147 foi pu
nido com 2 dias de detenção-, porque o oficial o flagrara 
p-romovendo tropelias, -de arma em punho, na cidade de 
Para~, na região oeste potiguar. Notem os Srs., que o 29 
Batalhão PM, sediado em Mossoró, tem jurisdição sobi-e 
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Umarizal para onde a qualquer instante, pode retornar o 
Soldado José Querino Alves. 

Não quero, com isso, solicitar a punição de um pobre 
soldado. 

Não poss~--ãcrediiãr e nin&uêrÍl de bom senso o põd"e, 
que uma simples praça da milicia estadual, poi- bronco 
ou truculento- que fosse tal indivíduo, teria topete para 
arro"st<_tr _um Senador da República, dentro de sua pró
pria casa, como ocorreu,_ se não contasse com proteção 
superior. E muitO superior! 

_se Querino pusou, como o fêz, foi porque estava segu
ro da impunídade; foi porque tinha instruções precisas 
sobre o que fazer, com certeza à revelia do próprio co
mandante da corporação. 

Punição mais necessária sçria a de seus mandantes e 
protet<?r~ que nunca vieram à luz. Não insisto, portanto 
na punição do soldado. 

Poderiam, todavia, agir com maior c_ompetência. 
Simular uma punição é técnicit por demais primária, é 

um desnecessário" passar de recibo. 
Acredito, todavia, que não houve simulação. 
A punição do s_oldado foi autêntica, pois responsável e 

disciplinador, o coronel do exército qUe comandava a 
Polícia Militar não permitiria a permanência nas fileiras 
da milícia, de um elemento perigoso e despreparado. 

Mudado o comando, o soldado punido recebeu a re
paração de seus protetores, sendo readmitido na corpo· 
ração e ree·nviado à região, onde cometera a façanhuda 
proeza. 

Outro episódio, muito parecido com esse, foi- relatado 
pelo Deputado Federal Antônio Câmara ao plenário da 
Câínãfa dos Deputados: 

Em Sào Bento do Norte, o delegado de polícia vinha 
praticando violências gratuitas contra a população. O 
préfeitO reunru-ratos-e pfovas apresentando-os ao Secre
tário dã--5e&urança Pública. 

Diante das evidências, o SI-. Secretário demitiU O atra:~
bifiárío delegado. 

Três dias depois, por ordem direta do Governador o 
ato de demissão foi -revogado e o esbirro reassumiu suas 
funções. Encorajado pelo prestígio governamental, uma 
semana depois matava um humilde pescador. 

Retornemos, porém, à tragédia de Angicos que dolo
roso dever incumbiu-me de relatar nesta casa. 

Expedito Alves, três vezes prefeito de Angicos, pelo 
voto direto, líder de seu povo, homem pacífico e pacifis
ta, foi assassinado à traição, em sua pr6priã. cidade, ao 
lado da igreja, tendo o criminoso foragido sob a compla
cência d.a polícia. _ 

Nem o delegado de polícia local, neni. o próprio Go
vernador do Estado, tiveram pejo de comparecer à im
prensa, defendend() a versão romanesca de um vingador 
-de família que, movido por antigas mágoas perpetrou o 
crime. A farsa de_cordel, posto que patrocinada por genM 
te tão importante, não resistiu nem aos primeirOs di:pOiM 
mentos de trinta testemunhas arroladas no inquérito po
licial. 

Que rhôVeis; __ que objetívos; que desrazões estão por 
t.rãs desse hediondo -crime? 

Recapitulemos algumas estranhas circunstâncias: 
-dia 5 de setembro, o prefeito Expedito Alves denunM 

cia pelo rádio, indícios de corrupção no plano de emer
gência e no serviçO de distribuição de água aos flagela
dos; 

- dia 7 de setembro, em plena parada cívica, come
morativa ao dia da pátria, -um desordeiro armado de faca 
avança sobre Expedito sendo contido pelos circunstan
tes. A polícia, inexplicavelmente, estava ausente embora 

_centenas de crianças desfil2ssem e se fizesse imperioso o 
policianientO pfeVefitiVo para garantir-lhes a segurança. 

Diante da ocorrência, solicitou o Prefeito Expedito a 
presença do delegado de polícia, que todavia não compa
receu e nem tomou qualquer providência. 

Dias 7 ê 8, continua a ameaça, o desordeiro nas ruas, 
armado, jurandO _a vida do Prefeito. 
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- Dia 8, o Prefeito Expedito telefona ao Gõvernador 
Agripino Maia solicHando garantias de vida. 

-Esgota-se o dia 8, passa o dia 9, chega o dia 10, ne
nhuma providência é tomada; nenhum inquêrito instaU
rado; ninguém procura o prefeHo-qu-e-está sob ameaça dê 
morte; 

-dia 10, à tarde, um balaço de rifle atinge a nuca de 
Expedito, fulmin:indo-0~-aO"lãdO-diTgreja; 

- na madrugada do dia li, o féretro em câmara ar
dente, o Secretãrio da Segurança Pública indagado pelo 
Deputado Henrique Alves- sobrinho da vítima, sobre 
as providências tomadas, declara desconhecer a urgência 
do assunto. 

O Diário Oficial do Estado, do dia ll, antes do enterro 
de Expedito, veiculava a versão d_o assassinato motivadO 
por antiga rixa entre o Prefeito e o pai do crlininoso, pro
tagonistas, segundo a noticia, de uma diScussão "há pou
cos dias". Não explicou -o d1â:TíO~Como isso fora possí
vel, sendo o pai do criminoso falecido há dez anos. 

Antes de instalado o inquérito o delegado de polícia 
dava outra versão para explicar o crime. O Prefeito ifhi 
desapropriar terras da família do ciiminoso. Não jurltOu 
qualquer prova, porém, a suas alegações. Siquei- um SlrU
ples indício. 

O Governador, no mesmo diapasão, esqUecendo-se iJa 
versão oficial, encampa a versão do delegado de polícia 
numa inexplicável contradição: 

- Por que essa necessidade de explicar o crime antes 
da apuração? 

- Por que esse amontoado de versões contraditórias 
procurando um móvel da ação criminoSa fOra ôo in
quérito policial, antes de ouvidas as testemunhas e o prÓ: 
prio criminoso? -- --

Estranhável, também, o comportamento do delegado 
de polícia: -

-ausente da parada cívica-municiPal no pr6pri0Dla 
da Pátria, o que não recomenda bem sua postura fUnciO
nal de autoridade estadual e de policial militar; 

- omisso ante às ameaÇas públicas e enfáticas ã vida 
de Expedito, a partir do dia 7, até o dia 10, sem tomar 
qualquer providência como impunham suas fUnções;-

-omisso, ainda, na perseguição do criminoso, depOis 
de perpetrado o crime, em área de sUa jurisdição, Ümio 
que este fugiu sem qualquer dificuldade. Alegou o dele
gado que procurava taxis na cidade, para capturar o cri
minoso na noite de sábadO; mas ciue estes não estavam
abastecidos. Todos os motoristas da cidade, em número 
de 10, negam ter sido procurados e afirmam queesiavam 
regularmente abastecidos para trabalharem na noite de 
sábado e no dia de domingo. 

Quem é esse delegado? 

E um tal de Tenente PM José Pedro, cuja fiCha- de alte
rações, na Polícia Militar, acusa o segu111fe apontamen
to: 

··s dias de detenção por ter, no dia II do mês 
próximo findo, às 10:30_ horas, abandonado o expe
diente daquele quartel, e também o serviço de retira
da de água das dependências daquela coffipanhia, 
em conseqUência de fortes chuvas caidas, indo to
mar bebidas alcoolicas no baixo meretrício e bares 
daquela cidade, chegando a fazer ameaças a um ci
vil, trajando um calção de banho e exibindo um re
vólver; por ter, ainda, recolhido ao quartel, ofendi
do seus colegas e subordinados com palavras de bai
x.o calão; por ter se portado de maneira incovenii::nte 
no quartel, na presença de praças, por haver faltado 
aos preceitos da boa educação ciVil-e milit'ãf;- fedficfõ 
assim, a disciplina, o ·decoro e a dignidade policial 
militar". 

Mas, Sr. Presidente e Srs. SenadOres; isSõ nãO -é-tudo. 
Essa jóia de funcionária;· essa inte8érrima atitorid"ade; 

esse abnegado policial militar cuja vida e cujOs- a tos flu
tuam em odores de santidade, tem uma relação algo 
mística com a administração maior do estado. 

DlÁRIÓ DO !=ON(;RESSO NACIONAL _<Se5ão II) 

Morto Expedito, iniciadas as diligências para elucidar 
__ o crime, passa o delegado Pedr.o a interferir, inclusive 

ameaçando testemunhas. 
D-iante disso e dos antecedentes de sua conduta em re

lação .ao crime, o delegado especial solicitou ao Secre
tário da segurança Pública seu afastamento do municí
pio. Apesar da promessa do Secretário em fazê~Jo, 

manteve-se o Sf. José Pedro à frente da delegacia de an
gicoS, pOr ordem expressa do Sr. Governador, segundo o 
que diz. 

Tenhamos, talvez, de voltar a esse triste assunto, pois 
o quadro de insegurança em meu estado, ê tal e-- tanto, 

-que temos de encontrar um caminho, a qualquer custo. 
P.ara se ver o lado humano do problema, a alma da 

família- do ·assaSsinado, leref, a seguir, t[echos de carta do 
- irmilo da vítima- "ex-Governador Aloízio Alvés- aO 

Governador Ag-rlpiilO Maia, documento que desdej_~_~e
queiro- tr'ansci-iÇà'ô, -na íntegra, nos Anais da Casa: 

''Y. Ex~ não vivia no Rio Grande do Norte, e qui 
desde que chegou só conhece o lado do Poder. Não 
sabe o que é lutar a vida inteira sob as asperesas da 
Oposição, conquistar· o Poder com· as mãos suadas 
da lu!ª' e depois d~ servir, com honra e amor ao po
vo, e só por ter conquistado o seu amor, ver cair 
sobre toda a família a crueldade de todos os anate
mas da força: 3 irmãos privados dos direitos de ci
çlaçlania. Um, preso pela insania de um despota _ca
ricato. O que lavrava a terra, impedido, como o pai 
octogenário, de ter o trabalho financiado pelo Siste
ma Bancário Oficial, durante alguns anos. Uma 
emissçn:ã Çie fádio, no interior, com a concessão do 
canal___-ª.!bitrariamei)J:e cassada no dia da inaugu
ração. ex-Governador do Estado e seu representan
te durante quase 20 anos no Congresso Nacional, 
onde presidiu Comissões, elaborou lei, participou 
da feitura de uma Constituição Democrática, impe
dido~_durante a. nos, de vir ao menos rever a família. 
Uma mãe privada da luz dos olhos pelo traumatis
mo do último ato de cassação. Outro irmão atingido 
pela lei autoritária, para afastá-lo da cadeira vitalí
cia do Conselho Estadual de Contas. Um jornal e 
uma emissora vendo minguarem os anúncios pela 
pressão ~?s poderosos_._ seu diretor processado na 
justiça militar, e ainda assim, resistindo à custa de 
dinheiro emprestado ao nosso_ crédit() pessoal no 
Sul do País que o povo! _que sofria conosco. Não 
perdesse a visão de uma última luz, capaz de guiá-lo 
nos caminhos de volta à democracia. 

Dessa fúria destruidora, só um de nós escap~ra 
na humildade de seu emprego. Parecia esquecido 
pelos poderosos, a ,ele, entretanto, pelos desfgnios 
misteriosos de Deus, estaria reservado, depois, dar o 
maior tributo: o da sua vida, tombada sob a displi
cência das autoridades, na cidade em que nascera e 
que amava como se o seu lar, a todos, passadas as 
horas da luta, fossem seus irmãos e filhos". 

Diz, ainda, o ex-GoYernador Alufzio Alves: 

"Nós também, os que ficamos; temos medo. 
Somos humanos. Mas, não pedimos nada a V. 

Ex~-vamos esperar pela justiça. A dos homens, por
que a de Deus não falhará." 

- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, apelO mais uma vez, 
desta tribuna que se faça alguma coisa para redimir o 
Rio Grande do Norte do clima de violência que lá, hoje, 
ImPera.-

Nà_o quero ver meu Estado, mergulhado num mar de 
sangue~ com fam"ílias se destn.iiildo mutuamente em reta
liaÇões- de vindita, por -ausência de autoridade dOs Go
vermi.ntes, por decaimento do impéfio" das leis. 

Api:to·a-o excelentissímO-Presiaente Figueiredo e a seu 
Mlrifstro da Jystiça, meu eminente amigo Ibrahim Abi
Ackel, para que se tomem providências e urgentes, para 
restaurar a confiança de meu povo na segurança da lei e 
na dignidade dÕ- Estado. 

Quinta-feira 29 4489 

Não quero a intervenção Federal para o Rio Grande 
do Norte, posto que c:ste seja o remêdio Constitucional 
para os Estados desgovernados. 

Temos um Gove-rn-ador eleito e este deve ser prestigia
do para encontrar soluções para a crise. Apelo pois, por 
ajuda, por conselho, por qualquer remédio que no Rio 
Grande do Norte, _restabeleça a paz perdida, restaure a 
ordem ameaçada. 

Senão sobrevirá o caos. Tenho dito: (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARTINS FILHO EM SEU DISCURSO: 

Governador José Agripino Maia: 
Não posso adivinhar o que fez V. Ex•, a partir do mo

mento em que, na manhã do dia 8 do corrente, encerrou 
o telefonema recebido do prefeito ExpCdit.o Alves. Mas, 
há algumas coisas a dizer ain-da a V. Ex•e ele já não pode 
fazê-lo. Permita-me que eu interrompa novamente suas 
ocupações para tentar dizê-las, talvez sem a força telúri
ca com que ele falava, mas, pondo em cada palavra a 
consciência -de uma decisão desgraçadamente amadúrc
cida na extrema dor de quem ainda viu, esvaindo-se pelo 
seu rosto,-as últimas gotas de sangue. 

Pode V. Ex• avaliar o constrangimento com que ele o 
procurou? 

Sem nenhuma ligação de amizade, adversário político, 
hostilizado na administração que realizava_entre mil difi
culdades, após a devastação que sofrera o Município 
com a autoridade repetidamente contestada pela máqui
na estadual envolvida na politicagem, resistindo a esse 
cerco político-administrativo sem humilhar-se e sem 
render-se, só a maís grave razão o teria levado a chamar 
V. Ex' ao telefone: o direito de viver. 

Podia e devia fazê-lo até mesmo se nào fosse a princi
pal autoi"idade do Mu-niCípio. Fosse apenas um cidadão, 
o mais simples, o mais despojado de qualquer parcela de 
influência social, cabia-lhe reclamar do Governador do 
Estado o cumprimento do seu dever maior: exercer o po
der do Estado para garantir uma vida humana. 

Fosse ele o seu pior inimigo, f'osse a mais degradada 
criatura. Fosse quem fosse. Quanto mais sendo Expedito 
Alves, por natureza, por formação, por vocação, o me
lhor de todos nós, uma família numerosa que, indefesa e 
desarmada, viu-se arrastada, durante mais de 10 anos, 
pelas veredas sombrias da perseguição cruel, e nunca 
praticou uma violência. 

V. Ex• não vivia no Rio Grande do Norte, e aqui des
de que chegou só conhece o lado do Poder. Não sabe o 
que é lutar a vida inteira sob as asperezas da Oposição, 
conquistar o poder com as mãos suadas da luta, e depois 
de servir, com honra e amor ao povo, e só por ter con
quistado o seu amor, ver cair sobre toda a família a 
crueldade de todos os anátemas da força: três irmãos pri
vados dos direitos de cidadaniaL Um, preso pela insânia 
de um déspota caricato. O que lavrava a terra, impedido, 
como o pai octogenário, de ter o trabalho financiado 
pelo Sistema Bancário (_)ficial, durante alguns anos. Uma 
eriussora de rádio, no interior, com a concessão do canal 
arbitrariamente cassada no dia da inauguração. Ex
governador do Estado e seu representante durante quase 
20 anos no Congresso ~acional, onde presidiu comis
sões, elaborou leis, participou da feitura de uma Consti
tuição _democrática, impedi9o, durante anos, de vir ao 
menos rever a família. Uma mãe privada da luz dos 
olhos pelo traumatismo do último ato de cassação. Ou
tro irmão atingido pela lei autoritária para afastá-lo da 
cadeira vitalícia no Conselho Estadual de Contas. Uin 
jornal e uma emissQra vendo minguarem os anúncias 
pela pressão dos _poderosos, seu dire!or processado na 
justiça militar, e ainda assim, resistindo à custa de di
nheiro emprestado ao nosso crédito pessoal no sul do 
País para que o povo, que sofria conosco, não perdesse a 
visão de uma última luz capaz de guiá-lo nos caminhos 
de volta ã Democracia. 
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Dessa fúria destruidora, só um de nós escapara na hu~ 
mildade de seu emprego. Parecia esquecido_ pelos pode
rosos. ~e entretanto, pelos desígnios misteriosos de 
Deus; estaria reservado, depois, dar o maior tributo: o 
da sua vida, tombada sob a displicêrida das autoridades, 
na cidade em que nascera e que amava como se _fosse o 
seu lar, e to_dos, passadas as horas da luta, fossem seus ir
mãos e filhos. 

Não. V. Ex• só conhece o Poder, a i!usão de que tudo 
pode, o espetáculo de milhares_ de homens estendendo
lhe a mão para receber migalhas com que matar a fome, 
um povo inteiro submetido à sua prepotência frí:3. e ina
tingível. 

Por isso, _v. Ex• não pode avaliar o que se passou na 
alma de Expedito nas últimas 60 horas, entre o telefone
ma da V. Ex• e a queda brutal sem vida. 

O Secretário de Segurança- informou que recebera co
municação do apelo do Prefeito. Mas, V. Ex• não Corise-
guiu ou não quis t{aiiSriiiflr-lhe a urgência necessária 
para garantir uma vida. E ainda glozou o epiSódio, na 
entrevista à imprenSa na manhã do dia lO, para revelar o 
seu poder incontrastável: afé os prefeitos da Oposição 
lhe estavam procurando, até Expedito Alves lhe telefo
nara apelando para sua clemência. 

Em meio a esse qtiadró p"al"acüü1o de TãStíglo, de fárçà, 
de glória, uma vida estava em perigo. 

Dia 7 de setembro, manhã de festa cívica, centenas de 
crianças cantando os hinos da amada terra do Brasil. 
Um desordeiro-Trr0ffip6ra rio meio do povo, armado de 
faca, cuspindo impropériOS, ameaçando de morte o pre
feítO se qtii.sesse falar. 

A palavra do prefeito incomodava ouvidos e- ame
drontava corruptos. 

Com ela, se dirigira à SUDENE e conseguirã vieSsein 
funcíonáríos isentos apurar malversação dos diriheiros -
públicos. Com ela, pelo rádio, vergastara a corrupção 
dos serviços de emergência e_de distribUição de água com 
os quais, mãtando a fome e a sede de alguns, se procura 
escravizar os últimos que resistem à submissão do Poder. 

Na_desQrd_em_ inslalad_a, sob o_ pavor das crianças e do 
povo alarmado, faltara a polícia, que, é mail tida para ga
rantir a ordem e a vida dos cidadãos. 

Expedito fez o que podia e o que devia. Mandou con
vocar o Delegado de Polícia, Que-ali devia estar, indepen
dentemente de chamado. Mas, ele nem assim veio ao lo
cal. Nem mais tarde procurou o Prefeito. Era o sinal, 
para o desordeiro e para os ·outros, fácil de entender. 

Quem por aí quer agredir, desacatar, matar o Prefeito 
Expedito Alves? 

-Preso não será porque aqui está o Delegado de 
Policia para assistir de braços cruzados o espetáculo. 

Restava ao prefeito recorrer ao Governador. Quem
sabe se ele., embora colocando-se olimpicamente nos 
delírios do Poder, seria capaz de entender a significação 
de uma hora desesperada em que a criatura vê posta em 
risco iminente seu último direito, o de viver? Quem sabe 
se ele, ao menos por ouvir dizer, conhece horas iguais vi
vidas na Paraíba por familiares seus, e, sob a inspiração 
dessas lembranças, seria capaz de por sua autoridade 
maior a serViço" da proteção de quem sem humilhação~ 
lhe reclamara o direito à vida? 

Eu já vira- e talvez tivesse contado o episódio a Ex
pedito - um homem exercendo uma setretaria de Esta
do, com a polícia à sua disposição, armado como semp-re 
andava, cancelar à últíma hora uma viagem de avião ã 
Mossoró - quando por lá passava linha regular de 
aviação comercial, só porque pelo rádio da polícia a ele 
se prevenira que dois desconhecidos haviam passado o 
dia na cidade indagando a hora da chegada do avião e se 
nele viajava Tarcísiõ Maia. -

Compreendi a prudência legítima, o cancelamento da 
viagem, as providências policiais imediata e energica
mente tomadas. 

Quem não tem medo de morrer? 
Pois, Sr. Go"vefriador, Expedito, quando lhe telefo

nou, estava com medo de morrer. O mesmo medo que 
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Tarcísio Maia teve em 1958. Naquela hora ele pôde fugir 
da mqrte, ele pôde prender os desconhecidos, ele teve a 
proteção do EStado. 

A Expedito só restou o direito de ter medo. Nada 
mais._ 

A cidade tomou çonhecimento do tçlefonema a V, Ex• 
Ele próprio teve interesse em divulgá-lo, talvez, como 
fQrma de pressionar o Delegado indigno, ou, pelo menos 
amedrontar os que tramavam a sua morte. 

Mesmo assim, a cidade Continuou assistindo o desor
deíro do dia 7 andando pelas ruas, de novo armado, de 
novO ameaçando, sem ao menos ser advertido pela poH
cia. Era como se fosse um noVo sin-al: 

"Quem aproveita a hora? Quem deseja paralisar as 
mãos honradas que buscam, no esforço desesperado, re
por, nos cofres púbticos o dinheiro roubado dO pOvo? 
Quem deseja sílenciar a voz que denunciou a corrupção 
da emergência e da água dos flagelados da sc;;:a?~' 

Todas as facilidades estavam abertas. Faltava só o úl
timo ato da tragédia, a mão tOrpe e fria destruindo a vida 
sem proteção. 

Das sombras dessa conspiração infernal, surgiu afinal 
a mão assassina. Sem subterfúgios. Sem desfarces. No 
próprio carrO -ein que sempre ãndava."-Com a mesma pla
ca-.- E avisaildo na hora em que pa~tiu para a tarefa sinis
tra: "agora vou matar Expedito". E veio. Parou na casa 
comercial para pegar dinheiro. Perguntou ao empregado 
onde estaria àquela hora o seu alvo. Em casa ou na rua, 
pouco importava, se tudo seria feito ao céu aberto, pro
tegido -pela ausência âe qualquer restriÇão policial. E 
tudo se realizou num minutO, mas meticulosamente, sem 
pressas desnecessárias, sem receios quaiSquer: o carrO 
-par-adO~ a p0Tú--3berta, a perna segurando a Pontaria, o 
üfo certeiro na região cerebral, a frieza de esperar duran
te segundos para ver se matara mesmo, e depois, a parti
da tranqüila como se fizesse uma vi<ige!h de turismo, sem 
embaraços, sem paradas nos postos de vigilância, para 
onde quis, nas estradas livres, na glória da brutalidade 
triunf;mte. 

Horas depois, o corpo ainda insepulto, a multidão 
- -- chor.ando ao iã.do da família, começou a construção psi

cológica da impunidade. O jornal oficial registrava em 
negrito, na primeira página, a -versão de que o assassino 
era o fHho que vingara o pai, vítima de enfarte ap6S uma 
discussão com o Prefeito "há poucos dias". O pai do as
sassino morrera há ro anos, em 15 de novembro de 1973 
e jamais tivera qualquer discussão com Expedito. Era a 
mentira necessária a confundir a opinião pública na pri
meira hora. Depois, viriam outras, -rebuscadas, fiaiS 
cínicas. 

Não tardou a segunda: o deiegadÕ de Polícia Manoel 
Pedro que assistiu a tudo como se fosse cúmplice, pin
tou, com autoridade de governo, a imagenl ideal: o as
sasSino vingava a fanlília de perseguições. Era o vinga
dor carismátiCo. Era o zelador do_ nome da família. Ape
nas, os fatos eram também tod_os mentirosos, c os depoi
mentos das testemunhas estão provando. Mas, era preci
so manter aquelas versões correndo o Estado, para, pas
sadas as 48 horas do fl;tgrante, o criminoso apresentar
se, herói da famflia, para receber, em liberdade, a absol-
vição consagratória. -

Aí, Sr. Governador, entrou V. Ex• e até agora não en
tendemos porque. Mesmo com todos os antecedentes 
descritos, era de se supor que V. Ex•, consumado o cri
me, se colocasse publicamente a serviço da Lei, mesmo 
qu~, _sob sua autoridade se ma~ipul~sse, na sombra, as 
m-alhas da impunidade. -

Mas, V. Ex• veio para a imprensa e antes de iniciado o 
Inquérito Policial, declarou: (a entrevista foi concedida 
no dia 12 e publicada no "Diário de Natal" no_ dia 13). 
Quem falou certo foi o delegado. E no dia 14, em outra 
entrevista, disse a palavra de ordem: o delegado tem ra- _ 
zão. Foi rixa antiga. O mais é mã fé. Não é sequer a dor 
de quem chora o ente perdido. t;: só má fé. 
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A Partir dai, Sr. Governador, que esperar do Governo 
do Estado? 

Mesmo assim, vamos esperar.~ da nossa índole. É da 
nossa formação. Não de braços cruzados, acumplicía
dos, como fez o sfelegado indigno, que V. I;:x~ mantém 
prestigiado e poderoso falando pelo _Governo. 

Não sem a urgência como ficou _o Secretãrio de Segu
rança, depois da comunicação de V. Ex•. 

Não. Temos Úrgência de vêr o inquérito feito. Temos 
urgência de ver o criminoso preso. Temos urgência em 
ver revelados a conspiração e os sinistros personagens 
envolvidos. Temos urgência em ver, lavado pela Justiça, 
o sangue puro e quente d_o nosso irmão. Temos urgência 
em dizer aos seus filhos e netos que seu pai não morreu 
em vão, e que eles devem seguir o seu exemplo de lutar 
pelo povo, pelos pobres, sem medo de morrer, porque a 
l_ej võltou ao rio Grande_ do ~arte. Não desertaremos 
dessa no-va luta. V. Ex• talvez não saiba porque outra fOi 
a sua formação: nenhum de nós, nem posso pai com 89 
anos- a para quem _por amor, escondemos até agora a 
notÍcia que-lhe seria fatal,- nenhum portou uma arma. 
Enfrentamos lutas e enfrentamos perigos, com a fé em 
Deus, a fidelidade do povo, a confiança na Lei. 

Tentaram _destruir-nos politicamente. Tentaram 
esmagar~no~recortômica e profissionalmente. Resistimos 
a tudo, com paciência e sem ódio, e jamais negamOs a 
mão aos que,_ talvez arrependidos, depois vieram- ao -nos
so encontro. 

Agora, temos em nossos olhos a lembrança do sangue 
derramado_c Ao nosso lado, uma viúva, filhos e netos sem 
o amor e a benção do companheiro, do amigo. do prote
tor. 

Não sei se V. Ex• compreende isto, na plenitude de seu 
poder, da alegria de sua vida vitoriosa. 

Mas, nós sabemos qual é o nosso dever. Vamos espe
rar pela Justiça. Na última oração sobre o túmulo de Ex
pedito assumimos esse compromisso. 

No cemitério pobre, não havia telefone. Nem também 
ele podia falar de novo com V. Ex•. Seu silêncio agora é 
eter119: ~ _ _j_á_11_ão __ t_~rp __ f!l_e~o __ p_9r_que -~st~ __ !la!>_ !ll_ã~s _de 
Deus. Só teve medo __ quando est~va nas mãos de V. Ex•-e 
porque elas se fecharam frias e descuidadas, sem urgên
cia para o seu medo, a mão assassina tev_e urgência de 
matá-lo. 

Nós também, os que ficaram, temos medo. S"omos hu
manos. Mas, não pedimos nada a V. Ex• Vamos esperar 
pela Jusiça. A dos homens, porque a de Deus não falha
rá. 

Aluízio Alves. 

CARTA AO GOVERNADOR JOSI': AGRIPINO 
MAIA (2) 

Governador: 

Avalio o incomodo de V. Ex.• ao deparar-secam aspa
lavras que lhe venho dizer, 18 dias depois do trucidamen
to do prefeito Expedito Alves na praça pública da cidade 
e~ que nascemos e que ele amava mais do que qualquer 
outro.-- -

Segundo leio nos jornais da terra, V. Ex• está preocu
pado com bilhões de cruzeiros que lhe e.c;tão prometendo 
os orgãos fiderais; e admito até que, com a frieza tão 
louvada pelos seus amigos como atributo :definidor de 
um chefe de Estado, possa ter esse desabafo impaciente: 

-afinal, estou cuidando de arranjar dinheiro do Fin
social, do BNH, do ministro Andreazza, para -fazer 
obras, melhorar o faturamento das empreiteiras amigas, 
coisõ:l,s impo~t:intes pãra o meu Goverrio, e me veem de 
novo com esse cadáver! 

É_ ver9ade, Sr. Governador. Não tenho outro assunto 
a tratar COm V. Ex• e do modo que as coisas do seu Go
v~rno estão send_o cqnduzidas, Sl!ponho que terei de vol
tar outras vezes à sua presença e ocupar o seu tempo pre
cioso, até mesmo para dizer _palavras sem éco na sua 
alma gelada, mas pª-.fa cumprir o mais penoSO dos deve
res que a "?ida já me reservou. E mesmo V. Ex• se impa-
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dentando ou se constrangendo, terei de inslstr e explico 
porque. 

No cemitério pobre óe Angicos, Expedito Alves dor
me o sono eterno. Antes da hora que ele e nós esperáva
mos. Desde a hora em que, com a complacência da polí
cia de V. Ex~. a mão assa:Sslna 0-PrõShOu. 

E não é sq porque fosse nosso irmão, querido e ines
quecível na sua humildade e na sua solidariedade. 

Porque, por ter três vezes, o povo de Angicos o consa
grou seu líder, elegendo-o prefeito em eleições diretas, 
mesmo quando tres irmãos estavam com direitos políti
cos cassados, a família sofria vexames e humilhações, 
toda a maquina do Estado, em dinheiro e violência, 
ameaçava os seus eleitores. 

Porque ele, que não usufruia 8s benesses do poder que 
fazem o encanto da vida de V. Ex', sentiawse investido 
daquela missão, e porisso nela persistia: a de servir ao. 
seu povo, administrando a luta contra a sua pobreza, reiw 
vindicando soluções para as suas necessidades, dando
lhe, se não a proteção do Estado que o seu Governo ne
gava a ele e aos seus concidadãos, pelo menos, dando-lhe 
a solidariedade na hora da privação; da insegurança, d'a 
fome, do desespero. 

Porque ele, morrendo assim, sem lutar, sem poder 
defenderwse, na tocaia premeditada e protegida, sentimos 
maior o nosso dever de reparar a falta que nos faz e ao 
seu povo, exigindo que se exerça a Justiça cõrltra os res
ponsáveis, e não se permita-a Cumplfcid"adê.ãiriiga, dis
farçada e conveniente. 

Porque ele deixou viúva, filhos e netos, que precisa
vam do seu carinho e de sua ajuda, mas, precisam sobre
tudo, ter a confiança de que quem luta pelo povo; pelos 
pobres, não pode ter como retribuição a morte perversa, 
e pior do que ela, a impunidade gratuita e generoSa dos 
que tramaram o seu infortunio e a sua orfandade. _ 

Porque é preciso dar aos cidadãos a consciência de que 
podem viver sem medo, e construirem paz, em amor, em 
honra, a sua vida, sem qUe sobre eles recaia a mão homi
cida movida pela torpeza ou pefo- Odio aniCio. 

Em minha primeira carta,- fixei, Com fatoS inquestio
náveis, o abandono em que morreu Expedito. Abandono 
da Policia, convocada e oniissa, abandono dO Governo, 
informado e frio, dui-ante as 60 horas que foram do dia 7-
de setembro, manhã das crianças em festa, á noite do dia 
to, da cidade chocada e ferida. 

Devo, agora, fixar as resp-onsabilidades do seu Gover
no, a partir da hora sinistra, afim de oferecer subsidio à 
Justiça, da qual espero a punição dos culpados, e à opi
nião publica que, sobre todas· as divergências politicas e 
atê pessoais, tem sido cfctiva e Solidária ã dôr que eri-
sombra a nossa alma. 

O crime foi praticado às 19:22 minutos do dia 10 de se-. 
tembro, hora irrecorrível em que caiu e parou o seu reló
gio sobre o chão ensangíientado. 

Que era de esperar da Polfcia, aguardada POr Expedito 
desde o dia 7, para protegei- a sua vida ameaçada? Pelo 
menos consumado o ato sinistro, se desse à família e à 
Sociedade ofendida a reparação da captura do crirriino
s~~ ~ào _ ~~uve __ qua_l_qt:~e:!".P~~_yiº-êq~iª-__ !!_rew~i!Q. __ 
- Dufãf-tte á noite inteira, conhecido o fato em várias ci~ 

dades, chegaram a Angícos, procedentes de Natal, La
ges, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Santana do Matos, 
Macau, Açu, Mossará e vários outros pontos, dezenas 
de automóveis por estradas diferentes. Nenhum deles- foi 
parado para identificação dos Passageiros. Nenhuina 
saída da cidade esteve bloqueada por um minuto sequer. 
Nenhuma limitação se pôs- ã circulação dos veículos, 
mesmo se sabendo que o assassino chegara ao local do 
crime no seu automôvel particular, nele fugira tranquila-
mente, com placa conhecida, sem nenhum problema, 
com a certeza da fuga protegida. 

E pior do que a ausência total de medidas primárias 
em circunstâncias como aquela, foi a atmosfera queime
diatamente se procurou criar para explicar o crime. As 
estruturas do Governo esqueceram o criminoso. 
Preocuparam-se em explicar o ato nefando. 

DIÁRIO DOO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Primeiro, foi ·a mentira antecipada pelo jornal oficial 
"A República", -com exclusividade," na U página, circu
lando 6 horas depois do crime, o corpo ainda insepulto: 
o criminoso_ vingara o pai por conta de uma discussão 
havida "ha poucos dias" com o prefeito, da qual resulta
ra sua morte por enfarte. Esqueceram de prevenir ao es
criba que o pai do criminoso morrera h a dez anos, preciw 
-samente 15 de novembro de 1973, e jamais discutira com 
Expedito Alves, quando no exercício da Prefeitura, em 
gestões anteriores, ou como simples cidadão. E até posso 
adiantar a V. Ex" que na segunda candidatura a Prefeito, 
em 1972, ele teve o apoio da mãe do criminoso. 

A contradição chocant~ de datas e fatos, a mentira al
var e intencionada, não impediram que V. Ex• as emca-
passe em entrevistas à imprensa, ·na tarde do dia 12, an
tes da instaurado o inquérito policial, o que ocorreu na 
manhã do dia 13. 

Ser_ia grOtesco admitessemos tivesse sido o Delegado 
tenente José Pedro o _confidente de V. Ex• pois, V. ExHe
ria tido o cuidado de consultar, antes, a sua ficha funcio~ 
nal na Policia Militar, da qual transcrevo algumas in
formções para que se tenha id~ia do tipo moral a quem 
V. ·Ex• entregou, e insiste em manter~ a cidade convulsio
nada pela morte do seu Prefeito. 

Seria sinistro admitir que a versão lhe tivesse sido for
necida pelo criminoso foragido em algum lugar. Não 
f~ço_ ess~_ injustiça a V. Ex•. --
- Ã~nas, indago, perplexo: quem conseguiria armar, 
em prazo de horas, versões semelhantes, praticamente 
com_ a _mesma linguagem, para tentar confundir a opi~ 
nião pública, numa orquestração que integrou pessoas e 
instrumentos de hierarquias e acessos supostamente tão 
diferentes?_ 

-seis horas depois do crime, uma nota de I• página, 
exclusiva, no jo(nal oficial do Governo, Que, à hora do 
crime, já teria fechado a edição do domingo: 

- 24 horas depois, a repetição da mesma infâmía pelo 
delegado indigno, em entrevista concedida em Angicos, ª 168 quilômetros de Natal; 

- 24 horas mais tarde, a encampação da mesma ver-
são fantasiosa em entrevista de V. Ex• em Natal. 

. Se o criminoso matou supostamente sosinho, se fugiu 
imediatamente depois do crime, e se todas as testemu
nhas, inclusive familiares, não confii-mam a versão, e se 
viessem a confirma-la, orientadas nesse sentido "por ou
vir dizer" só o teriam conseguido no inquérito instaura
do um dia depois da fala de V. Ex' que dava ao crimino-
so o carisma de vingador da memória do pai. 

--~--Mas, o Delegado não está bem instruído ainda e in-
venta outras mentiras que logo o desmoralizam e ao Go
verno que o mantém com todo prestígio. Disse ekno "O 
Poti" de 18 do corrente; O delegado de polícia da cidade 
tenente da reserva da PM Manoel Pedro informou ao "0 
Poti" que cinco minutos depois da morte de Expedito 
Alves pfocurou vários motoristas de táxi de Angicos, 
mas nenhum quis ceder seus automóveis para sair no en
câlço do Fiat de Ednardo Silva de Araújo. "Eu não fiz 

_ qJligê~?ia_s, na_ ~<?I~~_d_e_~á~a_do,_ P'?_~q_u_e _n~~ _tinp,a __ u~ _ve_í_--_ 
·ct~fo~-oS -moto-ristas de táxi disseram- que não tinham 
combustível suficiente para eu fazer a diligência, isto ê, a 
perseguição do criminoso, frisou Manoel Pedro". 

Envio a V. Ex•, em anexo, a relação de todos os táxis 
- existentes t:ló- município de Angicos, Coln -placas e nÕiue 

dos proprietários. 
Todos declaram que nàd foram procurados pela Polí

ciã-êin qualqUer "momento. Que estavam todos estabele
cidos na noite de sábado, Mais: naquele sábado, estavam 
abertos todos os postos de combustíveis da cidade. Mais 
ainda: nenhum posto deixaria de abastecer qualquer car
ro sob a ordem da Polícia. 
--·outra mentira do Delegado: no Diário de Natal, dia 
13, informa o tt~nêilte José-Pedro qui o móvel imediato 
do crime fora a ameaÇa de desapropriação de um terreno 
de propriedade da mãe do criminoso, pela Prefeitura 
Municipal. Não houve qualquer projeto de desapro-
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priação nem daquele terreno nem de terreno algum do 
Município, e isto está comprovado pelo dc:poimento ~das 
próprias testemunhas ouvidas no inquérito policial. 

Agora, pergunto: se há um inquérito presidido por 
Delegado Especial, assistido por um Promotor Público, 
com que interesse, com que autoridade, o Delegado local 
fica fornecendo versões mentirosas à imprensa, como se 
fizesse por conta própria, ou p·or conta de outros um in
quérito paralelo? 

A imprensa registrou que o Delegado Especial, com 
apoio do Promotor, pediu ao Secretário de Segurança o 
afastamento do tenente José Pedro, que estava pertur
bando as diligências, tentando induzir testemunhas, e o 
Diário ~e Nat~l publico_u até uma foto em que o Delega
do aparece na carona de uma moto de uma testemunha, 
que teve de ser reinquerida pela tergiversação entre um e 
outro depoimento. O Secretário de Segurança teria con
cordado com a demissão imediata. Foi o bastante para 
qi.te o Delegado na manhã no dia 15, e antes de viajar, 
declarasse: .. Vou Delegado e volto Delegado". E na mes-
ma tarde :voltou o Delegado, por decisão pessoal de V. 
Ex~, após entedimentos em Natal. 

Embora com o Governo comprometido por esses fa
tos e esSas contradiÇões, através de autoridade menor 
mas que representa o Estado no Munic1pio, mi. área de 
segurança, e assim ap-oiS:da notoriamente, V. Ex', tam
bém não se absteve de fazer declarações que não corres
pondem à verdade. 

V. Ex•, anunciou que nomeou Delegado Federal Espe
ciál para presidir o_in_quérito. Poderia deixar de"razê-lo? 
Ou V. Ex' teria imaginado entregar o -iOquérito desse cri
me, que abalou o Rio Grande do Norte, à autoridade 
policial corrupta, ébria contumaz, desordeira, e quedes
de o dia 7 não atendera ao chamado do Prefeito para 
dar-lhe, como era direito primário, garantia de vida face 
àam.eãça publica? Seria comprometer-se demasiadamen
te. 

Mas V. Ex~. procurando revelar intereSse e rigor na 
apuraÇão, também anunciou que decidira nomear um 
Promotor Público para acompanhar as diligências. Ape
nas, V. Ex', esqueceu de dizer que a solicitação para no~ 
meacâo do Promotor foi feita formalmente pela famflia 
de Expedito, através do advogado ltalo Pinheiro, ãs 7.30 
horas da manhã do dia 12, prometendo o Procurador da 
Justiça Dr. Otalício Pessoa, levar o pleito a despacho de 
V. Ex•, o que efetivamente ocorreu na tarde do dia 12. 

Da mesma forma que V. Ex•, declarou, ao voltar a 
Natal, no dia 21 de uma de suas viagens semanais a 
Brasília, que acertar com o Ministro da Justiça a coope
ração da Polícia Federal nas diligências da captura. Seus 
aSsesSores não levaram a V. Ex• os jornais de Brasflia, do 
Rio e de Natal, no dia 15, que registram (a afirmação foi 
feita a um ex:governador, dois deputados federais, 9 de
putados estaduais, 5 prefeitos e não poderia haver segre
do em revelação feita perante tantas pessoas) o que Sr. 
Ministro dil Justiça, coilsiderando a repercussão do 
acontecimen~o, dec_idira, __ ~es_c:i_e __ ~ __ <!ia __ 1_2, __ ~t;:m __ q_ll_al_q_ue~ _ 
SoHCiiãÇãO IíOssa, Pór-em operação- a-Po!fcia Fedei--ai 
pãra ájüàa"i a· Polfi:ia estadual na captura do criminoso. 

Constestando V. Ex•, nesses fatos, não Pense V. Ex•, 
cjUe quero rel'jponsabilizã-lo pelo crime._ Repetireí aqui as 
palavras que disse no dia 14 à imprensa nacional:...:.... Não 
responsabilizo o Governador pelo crime. Responsabilizo 
o Governo pelo crime de insegurança e impunidade que 
se instalou no Rio Grande do Norte. 

Renovo, agora, estas palavras, acrescidas de fatos in-
contestáveis. 

Qual o clima de segurança que vive o Estado. 
-quando os Prefeitos do PMDB denunciam à Nação 

(anexo) -deso'rdens e violências praticadas por delegados 
de po(icia com o firri de desmoralizar a sua autoridade e, 
a serviço da politicagem local, prestigiada por V. Ex•; 

-: quando autoridades incumbidas do inquérito pe
dem o afastamento do Delegado perturbador das diU-
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gências, o Secretârio de Segurança concorda com a me
dida, e V. Ex• passa por ciina de tudo e mantêm em An
gicos a mesma autoridade; 

-quando o Prefeito -de São Ben_to dQ Norte denuncia 
violências e torturas do Delegado de Pol_ícia ç\g Muni_cj-:_ _ 
pio, os fatos são apurados pela Secretaria de Segurança, 
o Delegado é demitido, e três dias depois, por ordem de 
V. Ex•, volta prestigiado à mesma função, no mesmo 
município, para 7 dias depois matar um humilde pesca
dor;_ 

-quando o comando da Polícia MHitar_,_a esse tempo 
entregue ao Cel. Eider Mendes, no Exército Nacional, 
e~pulsa da Corporação, em 11 de fevereiro deste ano, o 
soldado José Querino Alves porque "violou o _lar:_ de uma 
autoridade civil constituída (Q. Senador .do ~OS Martins 
Filho, divergente do governo estadual), culminando com 
o tratar com palavras rústicas e desrespeitosaS à pessoa 
daquela autoridade, e o Governo de V. EX~, mudando o 
comando da Polícia Militar, pelo Boletim Interno de 6 
de abr_il reincorpora o mesmo s-oldado à Policia. Como 
não houvesse vaga, manda inclui-lo como excedente e 
adido. E a 23 de maio designa o mesmo soldado para ser
vir no Batalhão com sede em Moss_oró, circunscriçãO Que 
abrange o município de Umarizal, terra do Senador 
Martins Filho e local do fato grave q_uedeterminara a ex
pulsão daquek policial. 

Poderia citar numerosos outros episódios que revelam 
o clima de insegurança e impunidade que se armou no 
Estado. Mas, para quê? Para cansar V. Ex~. preocupado 
com os bilhões a reç_eber, a fundo perdido, do Ministério 
do Interior? Para tentar convencer V, Ex• de que, segun
do a lição da História,_ nenhum govern9 construiu algo 
de fecundo e mem_orável sujando suas mãos no sangue 
dos seus çqncidadão.$? ~ tambén:!- para lembr~r que a · 
História descreve as várias formas pelas quais os gover
nos se têm comprometido assim, nas conspirações dire
tas, ou na proteção, por deliberação ou dispiclência dos 
crimes e dos criminosQs? , _ ____ _ 

Permita-me dizer de novo, a V. Ex~: não sai da minha 
lembrança o medo que Expedito Alves viveu nas últimas 
60 horas antes de morrer. Ter medo não é ser covarde. 
Ter medo não é vergonhoso: Vergonhoso e covarde_é 
ameaçar ou matar, com as armas do Estado, ou sob a 
proteção delas, ou com sua cumplicidade antes, durante 
ou depois, um homem que, por não odia~: n~m ser odia
do, nunca portou, como at~ __ agora todos nós da mesma 
família, uma arma qualquer, e ape$ar de todas as lutas 
que temos enfrentado na intensidade brutal de vários 
momentos da histórii'política do Rio Grande do Norte._ 

Expedito teve medo. Y_iu sua vida ãmeaçada no dia 7 
se _setembJo por uma faca que brilhava ao sol nas mãos 
de um desordeiro._ Viu esse desordeiro permanecer na 
sua cidade, armado, dizendo impropériOs, repetindo 
ameaças, sem ser incomodado_ pela Policia, chamou o 
Delegado. Ainda confiou na polícia. Quando ele se amb __ 
tiu, telefonou no dia 8 a y, Ex,.Ainda confiou no G_over
no. E na boa fé -de .quem não teme porque s6 praticou o 
bem, caiu fulminado 60 horas depois,Pe uma tocaia sinis
tra, preparada, anunciada, sem ter qualquer proteção do 
Estado a que tinha direito corno Prefeito eleito pelo Po
vo, como cidadão._yivendo supostamente sob as garan
tias da lei. 

E porque esse .clima não mudou, agora sorttqs n_{)s qUe 
temos medo. Sem. covardia e ·sem desonra, 

E digo sinceramente~ nem sabemos qual é -o maior me
do. O medo de-sermos também trucidados por mãos as
sasinas que. vir'am-. a ausêncià da POlícia. na primeira 
ameaça, viram-;-o-:-Ccime hediondo, viram .. o_ criminoso 
foragir-se_sern.res.trjÇõês de qualquer -esp~e, enquanto 
as autoridades do. Estado, a p~rtir do Gõvernador, s6 se 
preocuparam em disseminar :versões mentirOsas sobre ri~ 
xas inexistentes, a-exp~icar que-o atentado.dia 7 nada ti
nha a ver com-o crime do dia 10,-como se:tiVessem ouvi
do confidências dos dois criminosos antes de iniciado o 

próprio inquérito policial. Ou o medo de ver o Rio 
Grande do Norte devastado pelas cenas de ~angue e im
punidade, uns matando os outros na justiça pelas pró
prias mãos, todos apelando para o desespero da Vin
gança por não contarem com a punição da Justiça. En
qUanto o Governo, que não teme -0 JUlgamento dO -povo, 
na sua frieza e no delíriO- do seu poder, deixa envolver-se 
nessas atmosferas de terror, por omissão, por falsa 
noção de solidariedade política, por interesse partidário 
miudo, por espírito de represália e por inspirações de ó
dio~ Ao longo de mais de meio século, temos visto, em 
terras que V. Ex~ conhece bem, pela proximidade geo
gr'ãfica· e pelas ligações afetivas, duas fainnias se des
truindo nesse espetâculo de insanidade e de horror, mas 
esse quadro seria ínteiramente ·novo e indesejável no Rio 
Grande do Norte. 

Ainda assim, ~om- medo, vamos esperar por providên
cias de V. Ex• Por mais de lO anos, sofremos violências e 
humilhações -sem Co-brar -nada. Vimos nOSsa mãe sub
mergir nas sombras da cegueira, pelo traumatismo da 
violência política, e não reclamamos a ninguém, resigria
dos a receber, durante anos, a sua bênção sem a luz cari
nhosa ·dos olhos. 

Agora, foi demais. suprimiram Uma vida. Mutilou-se 
uma família. Criaram óffãos. Temos o direito -d-e -sab~r 
quais as medidas tomadas pelo Governo para prender o 
criminosa· e descobrir a trama sinistra. E não apenas ler, 
nas entrevistas ao Delegado corrupto e cúmplis_e e nas 
declarações de V. Ex•, as versões fantásticas criando, 
para desorientação da opinião pública, e, sobretudo, óa 
Justiça, no julgamento do criminoso perverso, a figura 
emociOnal do vingador de mâgoãs da família. 

Témos o direito de saber porque faltou a Expedito a 
prot'eÇãõ ·qu-e éle pediu no âiã 7, iõ Delegado, a V. Ex• 
no dia 8 e não a teve até a hora em que o tiro ~erteiro o 
abateu. 

Temos o direito de saber porque, consumado o crime, 
o criininoso pôde fugir livremente, sem nenhum emba
raço, e ainda o Delegado mente invent8.nd0 dificuldades 
de transporte desmascaradas por todos os motorist;t~ de 
.t.âxis Qa cid~de. 

Temos o direitO de saber pOrque, numa orquestração 
iniciada pelo jornal oficial e cciinplementada pelo Dele
gado e por V. Ex•. se procurou, antes do inquérito inicia
do, e-xPUcãr o crime; o desligamento de atentado do dia 7 
do assasinato do dia 10, inventar inimizadeS inexiStentes, 
enquanto o tempo passa e podem os fatos veràade'iros 
irem se perdendo na memória do povo. 

Perdoe-me V. Ex• se ocupo seu tempo precioso, e por 
estas palavras, que refletem saudade, mágoa e medo. 
Mas V. Ex• há de lê-las ou ouví-las, e outras mais, até o 
momento em que possa anunciar que o seu Governo 
cumpriu o dever de prender o criminoso, desvendar a 
trama assasina e entregar os responsáveis à Justiça. Mui
to embora, jamais pos-Sã fazer voltar à vida, à alegria hu
milde, à administração honrada, ao sonho de_ servir- e 
amar ã terra em que nasceu, aqUele que tombou esperan
do-de V. Ex•, cOmo de direito e de justiça, a proteção pe
dida com medo e esperança. 

Aluízio Alves 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira: 

O_ SR. GUILHERME PALMEIRA (PDS- A L. Pro· 
nunciã o segpinte discurso.).- Sr. Presidente eSrs. Sena
dores: ---

COii"tii:iUam a ser proteladas as medidas em relação ao 
setor da agro-indústria: canavieliá do NOrdeste. 

Já -se-tornam repetitivos e cansativos os nossos recla
mos. 

Parece até que estamos pediiido o impossív'el e nãó rei
- vindicando o que é jlJsto, urgent~ e irtadiãvel. 
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Agora, de maneira mais incisiva, estamos clamando 
para que saíam,-o mais breve, os reajustamentos dos 
preços da cana, do açúcar e do álcool. 

Conhecemos as dificuldades que atravessa a economia 
brasileira. 

Somos deferisores atentos de uma reformulação da 
política e<:onóffiica; para que reencontremos os cami
nhos do progresso e do desenvolvimento. 

Não podemos, entretanto, calar, nem aceitar estas in
tenriinãveis prOtelações, cujo único _benfido é a ruína to
tal do setor mais vital da ecomomia nordestina e, de 
modo especial, do Estado de Alagoas. 

Não acredito que as autoridades financeiras deste Pais 
queiram cometer a insensatez de deixar que a convulsão 
social volte aos campos e às cidades do N ardeste. 

9 desemPregO, hoje, no setor da agro inOústria cana
vieira é um fato dolorosamente incontestável, com ten
dência a conseqüências imprevisíveis. 

Em relação 8.0s reajustamentos dos preços, é bom 
lembrar que nos últimos dois anos não foi dada Sequer 
uma previsão para cobrir a elevação dos custos financei
.ros das effipresas, em deco'rrênCia da retirada dos subsí
dios creditícios anteriormente concedidos. 

_Esta falta de previsão atinge tremendamente, compre
j~ízos_ incalculáveis, os financiamentos de entressafra e 
de estocagem dos produtos, não obstantes as promessas 
publicamente feitas e repetidas, quando da retirada dos 
subsídios. 

Já estamos, no Estado de Alagoas, em plena moagem 
e comercialização do açllcar e do álcool. 

1:: preciso que os preços venham o mais depressa possí
vel e em bãses compatíveis com a inflação que corró_i o 
setor. 

Para conhecimento desta Casa, transcrevo cópia do 
último telex, apelo angustiante, dos empresários do setor 
da agro indústria ao Ministro Delfim Netto: 

''Ai::ha-se em análise, nesse Ministêrio, o prObte-=..
ma dos reajustamçntos dos preços da cana, do açú
car e do álcool. DaQa a gravidade da situação da 
maio_ria das empresas que compõem a agro indús
tria can3.vieira do nordeste, nós nos sentimos no de
ver de chamar a atenção de V. Ex~ para os itens 
abaixo mencionados: 

úl- Em todos os reajustamentos arbitrados nos 
último's dois anos, nenhuma previsão (oi da_da para 
cobrir a eievação.dos custos financeiros das empre
sas, em d~corrência _da retirada dos subsídios cre
ditícios anteriormente concedidos, nos finã.ncia:men
tos de entressafra e deestocagem dos produtos, con
trariamente às promessas que nos foram publica
mente feitas, quando da retirada daqueles subsídios. 

02~ O ckscumprimento da promessa da com
pensação, via preço, da perda de receita antes aufe
rida via subsídio, implicou e continua a implicar em 
uma pesada transferência de renda, do nosso setor 
industrial para o capital financeiro, transferência 
_est_a que, por muito superiOr às margens de lucro da 
atividade, vem induzindo um endividamento, peri
gosamente crescente e já quase incotrolável, por 
parte da maioria das empresas do Nordeste. 

03. A- acelerada deterioração -da situaçãO- ecó;. -
nômica das nossas empresas- com preço-s reajusta
dos em índices muito abaixo da elevação dos preços 
dos- seus principais insumos (mã:téria-prima, deriva
dos do petróleo, mão-de-obra, energia elétrica, etc) 
e, sobretudO, dos abusivas custos financeiros nOs 
faz prever q·ue, dentro em breve, muitas delas preci
sarão de sofrer intervenção governamental direta, 
como tantas vezes já ocorreu no passado e ainda re
centemente. 

04. Será muito fãcil demonstrar, quando e se 
isso acontecer, que a insolvência da agro indústria 
do açúcar, não terâ sido de responsabilidade dos 
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seus empresários, que não aceitarão, eril nenhuma 
hipótese, acusações genériéas, quando o desempre
go em massa vier a afetar o teCido social; numa âtea 
jã tãO sacrificada como o Nordeste do Pais. 

certõs dei sensibilidade de v. Ex• para a delicade
za da situação que ora enfrenta a ãgrO indústria do 
açúcar, queremos expressar-lhe a nossa esperança 
de que, nos próximo reajustamentos dos nossos 
preços, sejam corrigidas as distorções intfoduZidáS 
pela decisões do próprio govenro na ãrea financeira 
e que não podem continuar sendo ignoradas. Aten- · 
ciosamente, Gilsoõ Machada Guim=arães FilhO, 
Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar de 
Pernambuco, Carlos Antonio Ribeiro Coutinho, 
Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar da 
Paraíba, João Tenório~ Presidente do Sindicato da 
Indústria do Açúcar de Alagoas, Antônio Carlos 
Leite Franco, Presidente da Indústria do Açúcar de 
Sergipe." 

Endosso estas reivindicações pot serem justas e abso
lutamente necessârias para a sobrevivência da economia 
do Nordeste e de Alagoas. 

Observe-se, ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
este reajustamento de preços da cana, do açúcar e do âl
cool foram prometidos para a 1' semana de setembro. 

Acrescente-se a tudo isso a greve quejâ se instalou em 
Pernambuco, sem possibilidade de solução para o dissí
dio coletivo, pois falta exãtamente a percentagem de au
mento dos novos_ preços. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) ..:...·sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Vou ler e chamar a atenção dos nobres Srs. Senadores 
para a "Carta dos Muilicípios", editada pelOs-Srs. Pre
feitos do Estado de São PaUlo. - -

Esse documento é dirigfdo ao Exceletíssimõ-S6nhor 
PresideiJ.te da República -e a todOS-áS me-mbros do Co_n
gresso Nacional. 

Esta Mensagem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi ge
rada no "Encontro de Prefeitos pela Reforma Tribu
tãria", realizado em São Paulo, no Palácio Bandeirantes, 
no dia 22 de agosto últilno. O que-PãàiCUtãrmente os 
Srs. Prefeitos de São Paulo desejam, nada mais é o que 
todos os Prefeitos do Brasil aspiram a que Se transfÕrme 
numa realidade mais que urgente, mas, sim, urgentíssi
ma. 

Após alguns considerandos, o documento chega as de
cisões aprovadas que são levadas aos Poderes ExecutiVo 
e Legislativo, como sugestões. Vou ler, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, para que conste dos_ Anais a importante 
manifestação dos Srs. Prefeitos ode Siõ Pãlilo ciu~ S-ãO"ão -
fundo, repito, de todos os Prefeitos do Brasil. 

"CARTA DOS MUNIClPIOS" 

(Consolidação da Carta de RiO -ClãfO) 
São Paulo, 22 de agosto de 1983. 

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
General João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Aos Excelentíssimos Membros do Congresso Nacional 

Os Prefeitos do Estãdo de São Paulo reunidos no 
Encoritro de Prefeitos pela Reforma Tributária, no 
Palácio dos Bandeirantes, no dia 22 de Agosto de 
1983, convocado pela Comissão Interpartidária de 
Prefeitos eleita no Endontro-e coillPoSta PeiOS -pre-, 
feitos de Agudos, Rubens Aparecido Benaziio 
(PTB), Cabreúva, Cláudio Antônio Giannini 
(PDS), Diadema, Gilson Meneies (PT), Dourado, 
Osvaldo Munhoz (PDT) e Rio Claro, José Lincoln 

de ~agalhães (PMDB), sob assessoria da Secretaria 
dos Negócios do Interior e Com apoio da Asso
ciação-Pau_list3. de Municípios. -

COnsidefando- qUe: 
-O desequilíbrio da divisão da rece.ita tributáfla 

entre as ~rês esferas de poder corr~pondia, em 1979, 
conforme dã.dos brutos do Ministério da Fazenda, a 
60~6% para União, a J4,4% ·aos Estados e 5% aos 

- M_Wtic_fpi-os; 

---:._A absorção crescente p(;Ios MunicíPio~ de en-
cargos de responsabilidade da União e dos Estados, 

~ como, por exemplo subvençã()_ :ios serviços de segu
- r3.nça das comunidades, c~rpo de bombeiros, 
aUxílios- ao .ensino, merenda escolar, edifícios para 
instalação de atividades de atribuição formal das 
outras duas esferas de poder, serviços de saúde; 

-O índice_ mêdio municipal de dependência das 
reCeitas das esferas superiores é de 47%, sendo que 
nos Municípios menores se eleva ã 76%; 

--O ProdutO resultante da -arreCadà"ção de im~ 
postos de êoln))e-tência municipal (IPTU-e ISS}, ta~ 
xas e contribuições de melhoria cobre nos municf~ 
pios de menor porte apenas 36% dos gastos com 
pessoal; 

-A díviCI.a coiisolidadã dos Municípios, confor· 
mê dados de 1979, hoje mais agravados, correspon
dia, em mêdia, a 20% da receita total dos municípios 
de inenor- porte· e a 70% nos de maior porte; 

·~:........A intenção declarada do Governo de Vossa 
Excelência "ProJliOv"ei o fóftalecimerito dos EStadOs 
e Municípios; mediante o aperfeiçoamento da atual 
política tributária, revertendo-se a tendência centra
lizadora, dando-lhes maior autonomia-financeira-.-~; 

- Em pãíses de tradição democrática a partici
pação dos municípios no produto global das rendas 
públicas é, em média, 40%, tendo~s_e, como exemPlo, 
46,8% nos Estados Unidos, 41%_na Inglaterra, 39% 
na Itâlia, 34% na França; 

- Não, há autonomia política dos municlpios 
sem a corresPondente autonomia financeira. 

Decidem: 
_ -~uito respe_i_tosamente apresentar a Vossa Exce
lênciã e ao CongresSo NaCiOnal as sugestões aprova
das pelos Prefeitos de todos os partidos reunidos no 
Palácio dos Bandeirantes, em 22 de agosto de 1983, 
encarecendo o imediato estudo e a urgente concreti
zação das medidas abaixo propostas: 

I ~ImPosto Predial e Territorial Urbano 
1- Alterar o fato gerador do IPTU, visando 

permitir uma maior incidência do imposto. Ampliar 
essa incidência exigirá uma- conformaçãO com o fato 
gerador do JTR e, para se evitar conflitos, uma das 
formas será definir imóVel urbano e rural, através 
do critériO de destin-ação. 

2- Exigi(, por norma geral, a valoração da base 
de cálculo (valor venal) anualmente. Assim, far-se
á, a cada ano, a nova valoração dos imóveis sem in
fluência da política local. 

3-Por lei complementar, fixar a competência
do Executivo para, mediante decreto, baixar as 
plantas genéricas de valores. 

4- E:xtinguir os conceitos de zona urbana e 
zona de exparlsão urbana, por desnecessários, pas
_sando_ a utilizar-se o critério por destinação. 

II - Imposto sobre Serviços 
I -Considerar local de prestação do serviço o 

lugar onde s~ efetuar a prestação. 
_ 2-- Modificar a legislação complementar am· 

pliando a Ii.Sta de Serviços enqmi.dra-dos no ISS. 
3 - Incidência de uma alíquota sobre o fatura

mento bruto dos serviços, em substituição às cha
madas alíquotas fixas ou vadãveis. 

- 4- Elimiiiai- a isenção existente em favoZ. das 
empreiteiras que ex_ecutam obras públicas. 
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UI-:-: Imposto Territorial Rural 
I - Manter o ITR sob competência Federal, 

mas passar a tarefa de arrecadação aos municípioS. 
IV- Imposto Único sobre Lubrificantes e Com

bustíveis Líquidos e Gasosos 
i- Eliminar as ••parcelas do preço" de com

bustíveis criadas e atribuídas por decretos-leis fede
rais-a fund~os- ou órgãos da União e que de fato cor
respondem ao imposto úníCo. Exemplo dessa re
teiwão inconsti(ucionat é a criada pelo Decreto-lei 
n9 1691(79 extraindo 12,5% do imposto para um 
fundo de _mobilização energêtica. 

2 ~_Retornar_ à participação dos Estados e Mu
nicípios em 60% da reCeita do IULCLG, percentual 
estabelecido atê 1968 e posteriormente alterado 
para 40%. 

V -Imposto Único sobre Energia Elétrlca 
1 - Revogar os dispositivos legais que repassam 

_a q_~:~ota-parte, que deveria ser atribuída ao municí
pio, para as concessionárias de serviços públicos de 
energia elétrica que sejam constituídas sob a forma 
de SA._ e _executem seu_s serviços na área do municí-
pio. -

2- Eliminar a vinculação da aplicação dos re
cursos deste imposto recebidos pelos municípios, 
atualmente obrigados a necessariamente aplicá-los 
na produção, transmissão ejou distribuição de ener
gia elétriCa. 

_ VI- Imposto Único sobre Minerais 
1 -Iglllar as alíciuotas do IUM à do ICM, com 

a mesma base de cãlculo. 
2---=.. Entregar aos Estados, por convênio, a fisca

tizaçã.o relatiVa ao IUM, uma vez que 90% da arre
cadação pertence aos Estados e Municípios. 

VII- Taxa rodoviária única 

1- Extinguir a TRU. Criar no lugar um impos
to sobre veículos, colocando-o sob competência mu
ni~ipal. 

-2 - O aumentar a participação dos municípios 
nesse tributo, sempre diretamente proporcional ao 
_núni.erá de veículos licenciados em cada município, 
-CUj(lS propriet<Yr-ios esj:ierari:i e _ exigem constantes 
melhorias. Atualmente, a participação dos munid
pios que era de 60%, está reduzida a 45%. 

VIII -- Imposto sobl-e circulação de mercadorias 

1 - Rever as isenções concedidas por lei federal 
e por convênios, geradoi-as de queda da receita dos 
Estados e conseqüentemente dos municípios, que 
tem direito a 20% da arrecadação estadual. Especial 
atenção deve ser dada aos denominado&. "bens de 
capital" importadoS que" são isentos enquantQ. "bens 
de capital" produzidos por empre-sas nacionais silo 
tributados, e a isenção outorgada pela lei Comple
mentar n"' 4 âs entradas de matêria-prima estrangei
ras em estabelecimento industrial, também concor
rendo em melhor condição com as congêneres na-
cionais. - - · 

2 - Rever a base de cálculo especial do ICM 
sobre" cigarros, igualando-a à das demais mercado
rias e alterando a composição atual do preço deva
rejo, do qual duas terças partes cabem à União. 

3- Rever a disposição legal que manda o Banco 
do Brasil pagar o ICM sobre operações de trigo no 
Distrito Federal desviando recursos dos Estados 
onde existem moinhos. As necessidades frnanceiras 
de Brasília poderiam ser atendidas pela União ou 
-por ParCela oos Fundos de Participação. 

IX - Imposto sobre transmissão de bens imóveis 

I - Aulnenúu a alíquota do Imposto de Trans
- _missão de· Bens ImóVeis Causa Mortis, criando 

isenções em limítes e situações específicas. 
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X - Imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza 

l - Atribuir aos municípioS o produto _do Im
posto de Renda _iqcidente sobre rendimentos por 
eles pagos a qualquer titulo, quando forem obriga
dos a reter o tributo como fonte pagadora. Aluai
mente só lhes cabe o produto do _imposto incidente 
sobre rendimentos do trabalho e de títulos .. Q~.d~vida 
pública por eles pagos. 

XI - Contribuição de melhoria 

I - Extinguir a Contribuição de Melhoria, tri
buto que demonstrpu ínVlabilidade devido =~s _difi
culdades técnicas para se estabelecer sua base de cál
culo. 

2 - Estudar i6r~Utas s~UbStiÚltiVà-s co~o, por 
exemplo, reformular a legislação relativa às taxas, 
fazendo com que_ este tributo passe a_ fazer face ao 
custo _de obras públicas de que decoira valorização 
imobiliária. Ou repassar parte do Imposto de Renda 
sobre lucros Imobiliários para os municípios. 

XII- Taxas 

1 - Rever a legislação definhido com_ precisão-o
conceitq,"serViço público específLco e indivisível", 
dificuldade que tem ocasionado muita polêmíca 
quando do lançamento deste tributo. 

2 ~Criar presunção legal para a base de cálculo 
das taxas. 

XIII - Fundo de participação dos municípios no 
imposto sobre a renda e imposto sobre produtos indusM 
triali:zados 

1 - Elevar os- íridices de participação, com au
mento anual das porcentagens I% até alcançar a 
participaçã-o de 1 S%. 

XIV- Instituições financeiras e fundos parafiscais 

1 - Estudar mecanismo atravês dos quais as ins
tituições financeiras e fundos para fiscais sejam obri
gados a aplicar parte de seus recursos no; _rn_unicí
pios. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não há 
mais oradores inscritos. Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Em regime de urgência- Art. 371, e, do Regimento 
Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ_
mura n<.> 54, de 1983 (n~> 881/79, na Casa _de origem); que 
regulu o exercício da profissão de Técnico em ~laneja
mcnto Turístico e_ determina outras providênciaS.-1De
pendcndo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiç<.~, de Economia, de Legislação Social e çle Edu
cação c Cultura). 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 88, de 1983 (n9 _190/83, na Casa de orige.m), de ini
ciativu do Senhor Presidente da Repllblica, qUe corlcede 
pensão especial a Abigail Lopes, companheira- -do ex._
sertanista Francisco Furtado Soares de Meirelles, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 825, de 1983, da 
Comissão: - de Finanças. 

DIÂRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do __ Senado _n9 77, de 1981 
-Complementar, de autoria do Senador Franco Mon
torõ~ que cria, nas regiões metropolitanas~ o Conselho 
Administrativo constituído pelos Prefeitos e por repre
sentantes das CãlnaraS MuniciPais, modíficaildo a Lei 
Cd_rtJplementar n~' !4, de 8 de junho de 1973, teildõ-

PARECER, sob n9 740, de 1983, da Comissão~ 

-de Constituição e_Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

·"4 

Votaç~o, em turno único, d9_Requerim_ento n~' 793, de 
1983, dÕ Senador Pedro Simon~ soliCitando, !l.õS: termos 
do --art. 371.. ã_l_inc;;a c do R~g!me.fttõ Ip._terito, urgência 
para o Requerimento n9 784, del983, de ªutoria do Se
nador Henrique SantH!o, que solicita criação de Uma Co
missão Especial Mista que deverá ser formada de II Se
nadores_e 1! Deputados Federais, com vigênCia-de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto eco nê
mico, social e institucional do País. 
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Votação, em Primeiro turno -(apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos ie-rm!Js do art. 296 ~o Regimen
to lnterno),_do Projeto de Lei do Senadon9 280, de 1980, 
de autoríâ do_Senador Itam::tr Franco, determinando que 
o Ordem-dos Advogados~ do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris
dição ern tQdo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n~' 634, de 1983, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de, com voto vencido_ do_ Senador José Ig!J.â.cio. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen-

-to Interno), do Projeto de Lei do Senad<? n9 39, de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon~ que autoriza o, Po
der Executivo _a. cçmceder um abono de emergência de 
70% (setenta por cento) para os servidores públicos rede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 739, de 1983, da ComiSsão: 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constituciOnalidade e juridicidade, nos termos do art. 
Z96-do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~' 701 de 1983, de autoria do Senador Ne_lson Carneiro, 

- que estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingrf:ssos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob n~> 738, de 1983, da Comissão. 

- de Constituição e Justiça, Pela inconstitucíonalida
de e injuridicidade. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto dt:: Lei do Sena
don~> 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial (o 

__ Júri POpular, que alterâ disposftivo do Código de Pro
cesso Penal, tendo 

PARECER, sob n~' 741, de 1983 da Comissão~ 

-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece. -

Setembro de 1983 
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Dfscussão, em tUrbo único, do Projeto de Resolução 
ri9 109, de 1983 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 836, de 1983), que 
autoriza .o Governo do Estado de lV ato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos 
e setenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil cruzei
ros) Q _montante de su11 dívid?- consolidada, tendo 

- PARECER, sob n9 837, de 1983, da COmissão. 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade~ 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a, sessão às 18 horas- e 57 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
~HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 2ó-Íi'83 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -GO. Pro
nuncia 6 seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Temos nesta Casa procurado evitar, tarlf.O quanto 
possível, questões que nos Possam dividir. No entanto, 
alguns acontec_imentos têm-nos causado tamanha indig
nação que inevitavelmente precisam ser analisados desta 
tribuna. 

A meu ver, o País está submetido a um_a situação ver
gonhosa, altamente vexatória. Enquanto o· Brasil se acha 
mergulhado em dificuldades enormes, devido _a uma 
dívida externa extremamente elevada, o seu Presidente 
gasta seu- tempo coiÍl querelas com discussões estéreis em 
torno de sua suces_~ão b.iônica na usurpação de um direi
to do povo brasileiro, o que é extremamente lamentável, 
pior do- que issO, extremamente Prejudicial aos interesseS 
nacionais~ 

Que situação vexatória, que situação vergonhosa a 
que este País está submetido! 

Enquanto Brasil envereda por uma recessão económi
ca de cus_ros soçiais extremamente elevadas, porque cau
sadora de muito desemprego e subemprego de fome e de 
miséria; enquanto o Brasil se submete a um processo al
tamente restritivo em relação às suas importações, na 
b~.~:sca de um superávit o seu balanço comercial mesmo 
pagame;;:do elevadíssimo preço social; enquanto o Brasil 
se desespera na sua inadimplêncía, já superior a 2,5 bi
lhões de dólares; enquanto os empresários se desesperam 
com a recessão ou paralisação de suas atividades, e os 
trabalhadore;s mais ainda, com a erosão violenta de seus 
salârios; enquanto o Brasil treme diante dos descami
nhos, o seu Presidente da República gasta o tempo falan
do e falando, conversapd~_e conversando sobre a fal;;í.cia 
de suã Sucessão biônica. 

Enquanto o Brasil envereda por caminhos desconheci
dos se vê obrigado a submeter-se até às intimidações, do 
governo-norte-americano, consignadas através de decla
rações do seu secretário do Tesouro; enquanto o Brasil 
vê violentada a sua soberania e se vê entregue a ingerên
cias externas inconcebíveis, o seu Presidente da Repúbli
ca trata, durante _horas e horas, de sua sucessão biônica! 

Enquanto o Congresso Nacional não é ouvido em re
lação ao acordo com o Fundo Monetário Internacional; 
enquanto o Congresso Nacional é pressionado, submeti-

- do a intimidações por parte de Ministros deste Governo, 
umdt::les o Sr. Erna,ne Galvêas, lã onde se encontra, nos 
Estados Unidos da América, submete-se a injunções do 
FMI, acabando de declarar que o governo brasileiro fará 
de tudo para que o Congresso Nacional aprove o 
Decreto-lei n~' 2.045. E nessa expressão "de tudo", pro
vavelmente esteja incluído também pressões do Governo 
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Federal sobre os governadores da Oposição. Sérias teri
tativas já se fizeram por ocasião do Decreto-lei n' 2.024 
sobre governadores oposicionistas. Vários governadores 
nossos receberam telefonemas insistentes do Ministro 
Delfim Netto e de outros, pressionando-os a fazer com 
que alguns de nossos deputados faltassem à memorável 
sessão que rejeitou o Decieto-lefll'>' 2.024, tendo obtido 
respostas contundentes de nossos governadores e de nos
sos deputados federais, que lá compareceram, numa de
monstração de fé democrátíca, de crença no Congresso 
Nacional, para rejeitar o referido decreto-lei. É possível 
que na expressão "de tudo_" estejam incluídas pressões 
violentas sobre os governadores do PMDB, so~bre os go~ 
vemadores da Oposição. Mas o certo é que embora o 
Congresso Nacional esteja sendo submetido a um pro~ 
cesso de intimidação violenta ele não vai se curvar. En~ 
quanto isso, o Senhor Presidente da República gasta o 
seu tempo discutindo a sua sucessão biônica. 

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Ouvire V. Ex•, 
logo a seguir. 

Enquanto o Brasil se vê destruir por uma inflação que 
já atingiu, em agosto, 152;s% nos últimos 12 meses e qUe 
deverã atingir, atê o final do ano, infelizmente, mais de 
200%, segundo- todos os prognósticos; inflação que cor~ 
rói a vitalidade da economia nacionaf, ínflaçãõ qu_e_ tem 
representado, sobretudo, transferência de recursos da 
massa salarial para o setor financeiro; que tem represen~ 
tado violenta, rãpida, drãstícii ·transferência de recursos 
dos salârios dos trabalhadores para os especuladores fi~ 
nanceiros e para os banqueiros; enquanto o Brasil se vê_ 
minado na sua vitalidade pela inflação avassáladora, 
causando desespero, medo, pavor, o seu Presidente da 
República discute, durante longas horas, a falãcia de sua 
sucessão biônica. 

Enquanto o Brasil se debate sobretudo nos meios em~ 
presariais, com a ociosidade do seU ·pã.rquê' prod.utivÕ, 
com o elevado índice de ociosidade de suas indústrias; 
enquanto o Brasil se debate com a possibilidade espanto~ 
sa, pavorosa de ver o seu parque industrial ter crescimen~ 
to negativo superior·a IO% no aiw dé.83 em re.IaCão ao de 
82, que já foi PéSSimo; enqu-anto o Biilslt ·se debate deses
peradamente com as questões. do abastecimento interno, 
com a elevaçã'o violenta do custo de vida, levando a fome 
e a miséria a milhões- de Iafes brasileiros, o que faz o seu 
Presidente? Sua Excelência debate, durante longas horas, 
a falácia de sua sucessão blônica. 

Enquanto o desemprego se transforma no sinal dos 
tempos, promovendo uma grande instabilidade social, 
fazendo com que a fome e o medo se instalem nas mesas 
e nos lares dos trabalhadores deste País; enquanto os tra
balhadores sentem, de forma brusca e râpida, o esvazia
mento do_ poder aquisitivo dos seus salários, o que faz o 
seu Presidente? Convoca goVeriladores, corlvoca·Jíderes 
do seus partido para discutir a falácia de sua sucessão 
biônica. - -·- - -- -

É lamentável, extremamente lamentável. :E. vergonha~ 
so. h de fazer corarem as pedras. 

Sua Excelência se deu a oportunidade de estadista, de 
gerir a Nação acima das divisões, na transição para a de
mocracia pela superação da crise. Sua ExCelência prefe
riu, no entanto, apequenar~se na facção; à Nação prefe~ 
riu a facção; a proceder como o Rei da Espanha, no mo
mento em que aquele País também vivia num período de 
transição, preferiu imitar Õemayei, do Líbano. Ao todo, 
ao conjunto da nação, preferiu aPi::que-nár-se nas quare-
las palacianas desse ou daquele presidenciável indireto. 

Desta e daquela tribuna ternos respon-sabílizado, com 
veemência:, pelo desastre nacional, os Ministros da área 
económica deste Governo. Ninguém, a meu vei-;- a- esta-
altura no Brasil, deixará de condenar o Sr. Delft.rii Netto 
pelos rumos tortuosos da nossa economia, tudo culmina.: 
do por imprimir uma política económica contrária aos-

iilteresses do povo e contra os interesses nacionais. Hoje, 
nem mesmo isso _e_le pode. Hoje, sua condenação dar~se-

- ia pelo fato de estar submisso de ser apenas um preposto 
das imposições do Fundo Monetário Internacional que, 
por sua vez, é o cão de guarda norte~americano face ao 
terceiro mundo. Então, a meu ver ninguêm tem o direito 
de inocentar Delfim Netto, de inocentar Emane Gal~ 
vêas, de 1riocentaf os responsáveis pelo Banço Central
-taOgoní ontem, Pastore agora. Mas ê preeiso que fique 
bem claro que há um responsável maior pelo desatino, 
pelo descalabro a que foi levado o País, e não é outro. se~ 
não aquele que, detendo o cargo de Presidente da Re· 
pública, na verdade, relegou-o a um plano inferior em 
suas Preocupações, quando do dever abdicou de consul
tar e mobilizar a sociedade brasileira na busca de uma al
ternativa para o caos. Não se trata nem mais de buscar 
essa ou aquela attefnativa entre tªnt;iS, porque na vetda
de,o que jâ se quer agora, é uma alternativa para o caos, 
uma alternativa para esta nefasta política económica que 
leva milhões ao desespero, porque promotora de desem
prego, de fome, de miséria. 

Os últimos_ dados publica~os pelo JBGE nos indicam, 
inclusive, qü·e ain·da-sOb a vigência da lei salarial ante
rior; que antecedeu a vigência dO Decreto-lei n"' 2.012, do 
Decreto-lei n"' 2.024, e agora do Decreto~lei n"' 2.045, os 
trabã:lhadores brasileiros tiveram os seus salários reduzi~ 

--dos drásticamente no seu valor real, isto porque o siste
ma que ainda nos domina faz com que ónus maior da 
crise recaia sempre sobre o mais fraco. O sistema áão 
permite que os trabalhadores se organizem com autono
mia a -liberdade em sindicatos livres e autónomos, para 
defender os seus interesses. Por isso deu no que deu. Ain
da com uma lei salarial que atê três salátios-mfnimos 
concedia reajustes de fiO%- do INPC, o sistema encon
trou uma forma d~ se adaptar para erodir os salários. E a 

-prova está nestes dados: em 1981, segUndo o IBGE, nós 
tínhamos 20% da nossa população com mais de 10 anos 
submetida a salãrios de zero a 1 mínimo; em 1982 -
doze meses depois - esta proporção aumentou para 
24%. Claro que os demais assalariados, as demis faixas 
de salários reduziram seu percentual de 81 para 82. o 
que aconteceu foi "que aqueles trabalhadores que ganha~ 
v-am Pouco mais õo que o salário mínimo, com o aumen
fõ rriaior do- mesmo, passaram a se íncluir na faixa dos 
trabalhadores de salário mínimo, elevando esse percen~ 
tual de 20 para 24% da população com mais de 10 anos 
de idade no País. 
- Se--preciso fosse poderíamos exigir aqui unia lista in
terminável de índices, de dados, mas esses dados, esses 
fndices são desnecessários, porque a conjuntura brasilei
ra está sendo medida agora pelo desespero de milhões de 
brasileiros. Enquanto milhões se desesperam, enquanto 
milhões de frustram, enquanto milhões descrêem de suas 
instituições, o que faz o Presidente do País? DiscUte com 
seus líderes, com meia dúzia de seus líderes, discute com 
alguns militares a falâcia de sua sucessão biônica na ten~ 
tativa de "'estabelecer, de forma indisfarçaQ.a, o_ continuis-
mo dessa política desastrosa. - ---. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouvirei V. Ex•, 
com prazer. 

~ o sr.--J~sé Lins- N'obre Sen~dor Henrique SiilltiÚÓ, 
V. Ex• não pOde negar ao Presidente o direito de conver
sar com seus correligionários - ele é o presidente de 
honra do Partido - sobre um assunto da maior impor
tância-para o País. Dizer que o processo da sucessão é 
bjônic8. ê, estranho realmente. Há uma legislação em vi
gor semelhante a de muitos países, para _eleição indireta. 
Quariti:>â discussão do nobre Senador, V. Ex• deve levar 
em conta _que o Partido de V._ Ex• também já tratã da su
cessão, a seu modo, ê claro. :PeTa que_eu_sei, o PMDB es
tá fazendo um amplo movimento em favor da eleição, in
clusive com amplas reuniões e discussões sobre a ma-
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léria. Então, o inusitado é que V. Ex' estranhe. Será que 
somente_ o PMDB pode tratar desse assunto_., 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Tenho a impres
são de que· todos entenderam o meu raciocínio. Fui claro 
e límpido. 

Sr. Presidente, leio na Folha de S. Paulo, de hoje, ma
téria asSinad? pelo jornalista Rubem de Azevedo Lima. 
Lerei algumas palavras para vermos como andam as coi~ 
sas neste País: 

"No começo do ano, em conversa com parla
mentares, o Presidente Figueiredo explicou~Ihes que 
a escolha de seu sucessor não dependeria só do 
PDS. Os interlocutores do Gen. Figueiredo enten
deram perfeitamente que ele se referia a consultas a 
serem -feitaS na área militar. 

Tal impressão se confirmou mais tarde, quando, 
às vésperas de sua segunda crise cardíaca, o Gen. Fi
gueiredo, já aparentemente favorável à candidatura 
do Cel. Mário Arid"reazza, Ministro do Interior, 
confidenciou a um Deputado pedessista que, para 
viãbilizá-la, "só lhe faltava quebrar o galho do bri
gadeiro Dêlio (o Mínistro Dêlio Jardim de Matos, 
da. Aeronáutica) e de uns poucos mais." 

E aqui há uma matêria bem extensa sobre as querelas 
palacianas em torno do Ministro Mário Andreazza e dos 
demais biónicos. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Isso dá a amos
tra, e eu li apenas por isso mesmo, das preocupações do 
Presidente da República neste grave momento nacional; 
isso nos dá conta de~como andam as coisas ali bem pró
ximo, no Palácio do Pl~nalto, onde trabalham algumas 
pessoas que, mais que nós, detêm sobre os ombros 
gravíssimas responsabilidades na busca de uma solução 
para os problemas deste País. Não se ouve, não se vê, 
não se nota nenhum dos presidenciáveis indiretos a pro
por uma solução para a nossa críse. Embarcam todos 
eles, subservientemente e só por isso· são presidenciáveis, 
na mesma canoa do Governo Federal que insiste em 
apresentar à socieda'de brasileira a sua alterna_tiva, sabi
damente falida que, aliás, não ê sua, mas do Fundo Mo~ 
netário Internacional, como se fosse única e exclusiva ... 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ao mesmo tem
po, o Presidente deste País perde seu tempo com tramas 
palacianas para a sucessão biônica. da Presidência da Re
pública. Não mais que isso. Desloca-se daqui para as ca
pitais dos Estados, para ouvir algumas pessoas a respeito 
de candidatos 6iônicos à Presidência da República; cha
ma ao Palâcio do Planalto Governadores, presidentes 
dos diretórios do PDS e outras pessoas para tratarem da 
sucessão biônica da Presidência da República, nUma 
usurpação, repito, do direito do povo brasileiro. 

O Sr. José-Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANT(LLO - E eu pergunto: e 
quanto ao País, que está indo para o caos, o que fazer? E 
a Nação, mergulhada na mais grave crise econômica e 
social da sua história, fica nas preocupações de quem? 
Dç Sr. Delfim Netto, Ministro Plenipotenciário? b claro 
que ninguêm está aqui para ingenuamente pensar que 
bastaría a_substituição de alguns homens neste Governo 
para que as coisas mudassem. Mas, sem sombra de dúvi
da, com relação ao Sr. Delfim Netto, é notório que a 
unanimidade da Nação quer vê-lo de costas. 

-0 motivo da minha fala, eivaqa toda ela de índgnação, 
_ê _para dizer desta tribuna mais uma vez que, apesar de 
condenarmos os ministros da área económica, apesar de 
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sabermos que eles são ps_ executores de uma política ne~ 
fasta ao povo brasileiro e que ofende a soberania nacio
nal, há um responsável maior por isso tudo: é o próprio 
Presidente da República. Não dá mais para esconder is
to, não, não dá mais para eScamotear esta verdade. No 
topo de sua auto-suficiência, ele age como Pil:j_tOSJllavar 
as mãos, talves no sangue-de muitos brasileiios, indife~ __ 
rente à angústia nacional. 

Esta, a questão. Não lhe cabe bancar o Pilatos~ não lhe 
cabe lavar as mãos, responsável maior que é pelos quase 
5 milhões de desempregados, pelos quase 10 milhões Q.e 
subempregados, pela miséría e pela fome que já fez mo--
rada nos lares brasileiros, nos lares de multid_õ~s_ de tra
balhadores brasileiros; responsável que é pela inflação 
galopante; responsável que é pelo descalabro administra
tivo: responsável que é pela crise econômico-financeira; 
responsável que ê pelo caos que se avizinha. Só um. cego 
não pode ver isto. Só um cego não ·pode ver que são os 
próprios norte--americanos que querem agora preparar o 
terreno para o retrocesso político neSte Pais, para um 
golpe em cima do Congresso Nacional, como ~e não sou
bessem que este COngresso continua mutilado, apesar do 
gesto de soberania, de autonomia, que teve na noite da 
apreciação do Decreto-lei n? __ 2.Q24; como se ~ãô SOl:lbes
se, não tivessem, informações, que este Congresso Conti
nua esvaziado, continua mutilado, continua sem poder. 
Na verdade o que querem mesmo é preparar condições 
para um retrocesso; mas ele não virá. Não virá porqUe 
esse Governo cada vez mais perde as suas bases de apoio; 
cada vez mais vê reduzida a sua base _de sustentação polí
tica. 

Leio algumas palavras escritas no J ornai do Brasil de 
hoje pelo Jornalista Marcos Sá Corrêa: 

.. A sucessão presidencial está nua. Bem mais do 
que o Decreto-lei o'? 2.024, mera disposição trarisi
tóiia ·sobre a polítíca salarial, a maioria oposicionis
ta do COngreSsO derrotou na semana passada a idéia 
de que a Revolução de 1964, velho poedeira de go
vernos, é capaz de procriar irl.definidamente, depois 
~e fecundada num (mico vQo _nupcial, como uma 
abelha-rainha. Ela envelheceu, arruinou-se em más 
aplicações da herança que a ditadura miiítar lhe deí
xou e, ultimamente, Choca o continuísmo num ni
nho infestado de piolhos. 

Eles não sabem disto ou fingem não sabê-lo. Por isso 
dão-se ares ainda de portentosos, de autowsuficientes, de 
deuses do Olimpo, de hominis sapientes; dãowse ares, de 
todo-poderosos contra o Pais, contando com o _quase 
unânime repúdio da Nação brasileira, 

Claro que estamos aqui para buscar convergências e 
não para ressaltar divergências, mas ê preciso que se par
ta de diagnóstico - airlda que cruel, ainda que duro -
verdadeiro da realidade política do País. Ninguém se 
pode dar o direito de fechar os olho~ ou de bancar o 
avestruz e enterrar a cabeça na areia neste momento iãQ
grave. 

O Sr. José Lins- Pemite-me V, Ex'-? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, com 
prazer. 

O Sr. José Lins- Senador Henrique Santillo, há pou
cos dias V. Ex• apresentou ao _Senado um requerim~f!to 
solicitando a constituição de um_a c-otnissjio para anali
sar .. seriamente" os problemas da economia brasileira. 
Na ocasião, inclusive õ nobre Senador Rob~rto . .Saturnl.
no se propôs a retirar requerimento apresentado por S. 
Ex•, por que considerava o_ de V. Ex• mais amplo, mais 
abrangente. No mesmo dia tive ocasiãq de responder a_o 
discurso que V. Ex• então fizera, Ihostnindo que, se real
mente houvesse sinceridade de propósitos da parte da 
Oposição para analisar esses problemas, nada maisjus_tõ 
do que o PDS aceitar a proposta. Todavia é quase galho-

feira a crítica que V. Ex• faz de assunto tão sério quanto 
este, que o Presidente conduz, com todo o direito. Con
sultas sãO a maneira mais correta de conduzir o proble
ma. Aliás, a própria Oposição sempre foi contrária ao 
processo de decisão isolada pelo Palácio. _Não podemos 
çonfiar na boa vontade ou no bom propósito da Opo
sição de analisar com segur8.iiça estas-questões. V. E~• 
condena o Presiçiente da República e não ê naáa <ielica
do com Sua Excelência nesta crítica. Pergunto: por quê'? 
Porque tenta fazer consultar o seu Partido, sobre o p~o
cesso sucessório. Pergunto a V. Ex~: o que fOram fazer, 
há poucos dias, ll senadores do PMDB no Estado de 
Minas Gerais'? Foram ou não foram tratar de interesses 
do seu Partido, possivelmente a respeito de ~leições. Não 
se1. Poçie ter sido, já que o próprio--PMDB t'atnbém seen
-vOlv~ amplamente no processo sucessório, convocando 
reuniões para discutir a mane_ira pela qual o Partido deve 
conduzir esse processo. -Pergunto a V. Exf se tem dois pe
sos e duas medidas para apreciar_ essas questões. 

O SR. HENRIQt.'E SANTILLO- Em primeiro lu
gar, devolvo a V. Ex• o galhofeiro, com toda a cort~la. 
Na verdade, galhofa maíor é o que V. Ex• ~tá dizendo. 
Desculpe-me. Nã. verdãde nobre Senador, em nada_ínva
lida a prop-osfaque fiz. Ao contrário, estou ·procurando, 
mais uma vez, dar-lhe apoio, porque acredito nas enor
mes possibilidades do Congresso Nacional, elos Pªrtidos 
políticos. Responderei a V. Ex• sobre o Presidente, ~ujas 
críUcas ... 

_O _Sr. José Lins - Nobre Senador, é preciso que a 
apreciação do fato seja pelo rr1enos justa, - -

O SR. HE~RIQUE SANTJI:-LO- V. Ex• me dá li
cença? 

O Sr. José- Lins- Com prazer. 

O SR. if_tNRIQUE SANTILLO- Responderei"B. V. 
Ex' com todo o prazer sobre o Presidente da República, 
a quem venho tratando com muita cortesia e respeito no 
meu discurso_. Infelizmente o desrespeito a _que v. Ex-' se_ 
refere, se existe, não é meu_ mas sim de um jornalista da 
revista Veja, em artigo assinado no Jornal do Bra;il, na 
ab~rtura do se~ artigo. 

'O -Sr. J_ÕSé-- LiÕS-- Foi'boffi que V. Ex• o disS~se. 

b SR. HENRIQUE SANTILLO - Quem disse 
tratar-sede-desrespeito foi V. Ex•. Eu li e mandei c_olocar 
entre aspas. 

o-.sr. José Lins --Agradeço a V. Ex• e tenho certeza 
de que ... 

O SR. tiENRIQUE SANTILLO - Além do mais 
não concordo que tenha havido desrespeito a àfguêm. 
Analisou o jornalista uma realidade, com isenção. Com 
independência, coisas tão raras no Brasil de hoje. 

O Sr. José Lins- Agradeço a V. -Ex• -a explicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Da mesma fOrma 
que responderia a V. Ex• com palavras escritas hoje por 
um jornalista também considerado, de certa forma, ali
nhado oom as posições mais moderadas; é ó Sr. Fernan
do Pedreira: 

O desgoverno agrava-se com a desconversa. É até 
certo ponto" natural (e mesmo inevitável) qile- o ma

-logro da atual administração leve o_s brasileiros aso
nhar cada vez mais com a sucessão Presidencial e a 
tentar apressâ-la, ainda que apenas em palavras. É 
ôbvio, entretanto, que uma sucessãQ ·que só vai 
ocorrer daqui a 18 meses, em março de 1985, não 
pode ser a solução para problemas urgentes e ime
diatos como os que temos, e que se agravam a cada 
semana. 

Setembro de 1983 

Aliás, fez parte dos considerandos 9-o meu requeri
mento esta mesma colocação, da mesma forma como fez 
parte dos coiJ.Sfderandos do requerimento do eminente 
Senador Roberto Saturnino, ou seja, a questão da suces
são é importante, claro. Mas defendemos a necessidade 
de que ela se faça através de eleições diretas para a Presi
dência da Repúblíca. No entantO, o do_ente, que é oBra
sil, aTém de politraumatizado, está com violenta hemor
ragía. 1:. preciso estancá-la. 1:. preciso um atendimento de 
emergência. ProPonho que õ COngresso Nacional, junta
mente com todos os partidos políticos, ouvidos todos os 
segmentos sociais, Ouvidos todos os setores da socieda
de, proponho com urgência 1-1m tratamento para o estan
ca.mentQ_de&!!a ]le_murragia. ~ ~.se o problema, aí é que 
está a questão. Esta é a grande urgência nacional. Enten
do que até a sucessão presidencial é secundária diante 
d_~sta questão. -

O Sr. José Lins- Concordo com V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Na verdade, en
quanto o Senhor Presidente da República se- diverte na 
busca de um nome para,. 

O Sr. José Lins- Diverte-se, não; protesto quanto ao_ 
termo de V_ Ex•; _diverte-s_e, não,_ nobre Senador. 

O SR. HEI"RIQUE SANTILLO- ... para sucedê-lo 
bionicamente, o País encaminha-se para o caos. Essa é 
uma indignação qU:e-eu tinha que registrar da tribuna. 

O Sr. Jos~ Lins- É por isso que considero galho feira 
a crítica -de V. --Ex• Não se trata de um divertimento, 
nobre Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Não se trata de 
U'nl divertimento? 

O Sr. José Lins- Essa é uma atividade séria que V. 
Ex• não pode desprezar. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Exi peça o 
aparte que lhe darei, com prazer. Peça-o, por favor. 

Não se trata, ê óbvio, de nenhum desrespeito à pessoa 
dº Senhor Presiciep.te_da ~epública, é claro. Trata-s~ d,e 
regiStrar uina _indig~ação e uma preocupação, de fazer 
um alerta. -

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• outro aparte, nobre 
SenadOr? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Um alerta que me 
parece oportuno, que é o de chamar a atenção do Presi~ 
dente da República para as suas gravíssimas responsabi
lidades. É essa a questão. É preciso que a Nação, é preci
so que o clamor nacional comece~ se fazer ouvir, o cla
mor de alerta às graves responsabilidades que esse ho~ 
m.em tem, de deixar de divertir-se na escolha de nomes, 
na pseuOo-i:scolha de norlles porque, na verdade, todo 
-mundo sabe que o seu iscolhido já existe, o seu ungido já 
está definido. -

!!. cliu-o que se não conseguirmos eleições diretas para 
a Presidência da República atê o final do_ano que vem, 
terã que haver a sucessão pelo processo indireto. Conti~ 
nuar_emos lutando pela eleição direta. Mas, de qualquer 
forma, é preciso que haja, na época oportuna, a escolha 
pelo processo indíreto cãso "não se conquiste o processo 
direto. Contudo, ainda faltam 18 meses, ainda falta um 

---anc)"e meio; e não sei se o País conseguirá chegar até ao 
final deste ano de pê. Já estamos com um déficit de 5 bi
lhões de dólares no balanço de pagamentos; já estamos 
com uma inadimplência de quase 3 bilhões de dólares, 
o_u seja, de compromissos vencidos que não podemos sal
dar, porque não tivemos como fazê-lo. Já es,tamos com 
quase 5 milhões de desempregados. Estamos com o 
DecretO:-lei n"' 2.045, para ser apreciado pelo Congresso 
Nacional. E o Governo, através de seus Ministros, vem à 
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Nação para dizer. "Nós faremos de tudo para aprovar o 
Decreto-lei n~> 2.045". Eu pergunto: serã que farão o 
mesmo que tentaram fazer em relação ao Decc_eto-lei n~' 

2.024, quando Ministros deste Governo_ tentaram pres
sionar Governadores da Oposição para fazer com Que 
Deputados Federais deixassem de comparecer à sessão 
do Congresso Nacional? A resposta lhes foi dada. Ares
posta lhes foi dada com toda a clareza, quer pela reação 
dos GovernadOres, quer pe(o gesto, pelo comportamento 
de todos os Deputados oposicionistas. A resposta lhes 
foi dada. Será que tentarão fazer coisas piores ainda em 
relação ao Decreto-lei nY 2.045? :1: a pergunta que deixo 
neste plenãiío! 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- É a propósito que 
gostaria de juntar-me àquelas vozes_ que est~'? canela
mando a Nação a uma grande mobilização para evitar 
que o Decreto-lei nY 2.045 seja aprovado por decurso de 
prazo. 

O Sr. José Uns- Permite V. Exf um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- As Oposições têm 
UJl.l compromisso muito Sério com a Nã.çào e estarão pre
sentes no plenái"io do CongreSSC' NaCional para rejeitar o 
Decreto-lei n" 2.045. Aliás, afé proponho que toda aso
ciedade., pelos sindicatos, pda Igreja, pelos empresáriOs, 
pelos segmentos organizados, por todos aqueles que que
rem o bem deste País, se mobilize numa vigília perma
nente. Vamos colocar o País em vigflia durante a trami
tação do Decreto-lei n" 2:045. Essa vigília nacional, a 
meu ver, será um dos pontos importantes da mobilização 
nacional para a busca de alternatiVas corretas, alternatí
vas eficaZes pãra esta Nação; Já não podemos aceitar, de 
forma alguma, o que tentam nos apresentar como se fos
se o único camiilho, como se fosse o caminho exclusivo, 
como se fôssemos bois que se encaminham para o mata
douro naquele corredor sem desvios e sem volta, cami
nho único, mão única. Não! Existem alternativas demo
cráticas e· a Nação quer coristruí-las, a Nação precisa 
construí-las. E o Congresso Nacional precisa -assumir o 
seu papel. 

O Sr. José Uns --V. Ex~ permite um aparte'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• 

O Sr. José Lins- Senador Henrique Saõtii!o, V. Ex' 
levanta uma tese a meu ver válida. Mas quando V. Ex' 
diz que houve pressões do lado do PDS junto a Governa
dores para que parlamentares dos Partidos de Oposição 
votassem com o GovernO, V. Ex' se esquece das pressões 
que houYe, também, dos Partidos da Oposição sobre o 
PDS. E mais: -v.- Ex• se esquece da pressão, por todos os 
modos abominável, de parlamentares da Oposição: lá, 
no própáo reciilto do plenário do Congresso NaciOnal, 
pressões quanto a decisões da Mesa, alegando Que se as 
decisões não fossem tomadas em certo sentido o Con
gresso seria quebrado, seria incendiado, e tudo mais. V, 
Ex', portanto, deve, para ser justo, Colocar os fatos na 
mesa em toda a sua extensão e em toda a sua dimensão. 
Nessas condições, estamos prontos para o diálogo, 
diálogo aberto, justo, sem fronteira, p2ra a verda-ae.-oo 
contrário, não. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Estou de acordo 
com V. Ex• que devo colocar o problema em toda a sua 
extensão. Lamento profundamente, Senador, qUe-o--não 
tenha feito, porque achei desnecessário. 

Mas, V. Ex• diz que foram realizadas pressões do 
PMDB, do PDT, do PTB e do PT, ou seJa, doS partidõs 
oposicionistas sobre o PDS. Isso precisa ser esclarecido. 
Eu pergunto a V. Ex•s: pofQile filotivo o homem encar
regado de pressionar os governadOres da Oposição foi o 
Sr. Delfim Netto? Por que não foi o Sr. Leitão de Abreu, 
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por exemplo'? Por que não foi o Sr. Abi-Ackel, por exem
plo? Por que o Sr. Delfim Netto? 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem preferência, V. Ex• tem 
o direito de ter preferência. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Preciso explicar a 
V. Ex• parqué? Claro que não preciso dizer que é porque 
o sistema é altamente centralizador, que o regime ainda é 
autoritário, que o Sr. Delfim Netto quis fazer ver aos 
nossos governadores que só liberaria determinadas ver
bas se eles atuassem politicamente ao lado do Governo 
Federal. É clarO, isso nem precisa ser dito. 

O Sr.-José Lins- V. Ex• se engana. V. Ex• ultrapassa 
o limite do normal. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Outra coisa, dizer 
que as galerias pressionaram o Senador Nilo Coelho, 
Presidente desta Casa? Dizer qu_e o Senador Nilo Coelho 
decidiu pressionado pelas galerias ou pressionado por 
_um ou outro parlamentar, a meu ver é uma coisa abomi
nável e uma injustiça contra o Presidente desta Casa. 

O Sr. José Lins- Também não disse isso e nem disse 
que os governadOres da Oposição se deixaram Ievar por 
apelos do Ministro Delfim Netto. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Dizer que houve 
Coações, pressões poi' parte das galerias ... 

O Sr. José Lins- O que -eu estou -dizendo- e_ V, Ex• 
não pode n~gar.- é -qu"Eessas palavras foram pronuncia.. 
das lá na Câmara. . 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... dizer que hou
ve pressões por parte de um ou outro parlamentar sobre 
a decisão do Senador Nilo Coelho, a meu- ver é extrema
mente injusto. E abominável. Nós não podemos aceitar. 
Estou -ãbsolutamente convencido de que o S_enador Nilo 
Coelho, como em todos os episódios, decidiu desta feita 
com sua Consciêllcia, sobretudo com sua consciência, e 
não pOr quaisquer prêssões que pudesse ter havido. Não 
houve pressões, e se tiVesse havido S. Ex• ainda assim 
reagiria da meSri:iã forma, decidiria da mesma forma. 
Quanto a pressões dos partidos oposicionistas sobre o 
PDS, isso fica sem explicação porque realmente não en
tendi. Dizer que os 11 parlamentares do PDS votaram lâ 
contrariamente ao Decreto-lei n9 2.024, pressionados pe
los partidos oposicionistas, também é injusto, é extrema
mente injusto, não é Vefdadeirot NãO cOrresponde à ver
dade. !:. querer enterrar a cabeça na areia, é querer fechar 
os alhos, é querer tapar o sol com a peneira. 

Os Líderes do PDS precisam se conscientizar da neces
sidade de construir um pãrtido autónomo, um partido 
verdadeiro para que essas dissidências não se façam, ou 
quando se fizúim, sejam resolvidas democraticamente 
dentro do partido. O nosso Partido, o PMDB, não é um 
Partido_ homogéneo, não é Um Partido sem dissidências, 
não é um Partido sem diferenças, não é um Partido sem 
divergências. 

O Sr. José Lins- Mas V, Ex• exige qUe o nosso seja. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO- Mas nós procura
mos resolver os nossos problemas internamente, interna 
corporis, dentro do PMDB. Da mesma forma o PDS tem 
esse dever, é um dever importantfssimo, que os seus líde
res o transforme num partido autónomo, desatrelado do 
poder, que não seja perrrianentemente submisso às deci

-sOes dÕ Palácio do Planalto, que nãÕ continue sendo um 
mero homologador das decisões do Palácio do Planalto e 
que não apóie,-cegamente, as decisões desse Governo. E, 
sobretudo, esse Governo que está levando o País para o 
caos, porque está tomando atitudes, tomando decisões 
que não estão dando certo, que têm cometido erros e 
equívocos, que têm piorado a grave sítuação do País. 
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Política é assim mesmo, é um processo permanente de 
julgamento. Política é isso. O exercício da política não é, 
como se diz, apenas o diálogo. E claro que é também o 
diálogo, é claro que é também o debate, é claro que~ a 
conversa, mas é igualmente a apresentação do contradi
tório,- também, é a crítica, é o desnudamento das farsas. 
Isso_é política, é o_ compromisso político que nós temos 
.com a Nação, e não apenas os Partidos de Oposição, 
mas também o PDS tem esse compromisso com a Nação 
brasileira. 

O Sr. José Lins - Senador Henrique Santillo, 
permita-me apenas mais um minuto: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V. Ex• 

O Sr. José Lins- Estou compreendendo perfeitamen
te o pensamento de V. Ex• V. Ex• alega que houve pres
sões. V. Ex• não pode negar que essa ameaça de tocar fo
go, ou -de quebrar a Câmara, V. Ex• ouviu e, se não ou
viu, muita gente ouviu ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu não ouvi. 

O Sr. José Lins- Muita gente ouviu. Pressões houve, 
e podem ter havido de parte a parte. Agora, nem o Sena
dor Nilo Coelho se deixou levar por elas- e nisso quero 
que V. Ex• não me interprete mal- co"mo,--ciflãmente, 
nem os Governadores_ do seu Partido se curvaram. 

O que eu quero,' Senador Henrique Santillo, é o desnu
damento da verdade, de modo a nos servir a todos, em 
beneficio-do-País. Qual é o fato real? Qual é a interpre
tação certa ou errada? Permita-me V, Ex• que eu repo
nha a questão nos seus devidos termos. 

Houve, certamente pressões indevidas, não sei Se de 
parte a parte, mais algumas delas, como referi a V, Ex•, 
foram absolutamente reais. 

O SR. HENRlQUE SANTILLO- Eu até diria a V. 
Ex• que não concordo com o processo de intimidação ... 

O Sr. José Lins- Nem V. Ex• nem eu. Se V. Ex• con
cordasse, então, já não mereceria mais ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Veja bem, é preci
so também observar as proporções. Uma coisa é um par
lamentar ter dito, até de forma jocosa, ou por exaltação, 
"ou se decide ou vamos quebrar o pau" ... 

O Sr. José Lins- Jocosa, não. V. Ex• minimiza o que 
é contra V. Ex• ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Hã uma diferença 
muito grande, uma diferença abissaL. 

O Sr. José Lins- f: muito diferente "quebrar o Sena
do" é de uma solicitação .. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• me per
mite, eu vou continuar, V. Ex' é um homem educado. 

Há uma diferença muito grande entre um parlamen
tar, no auge da exaltação, ou até por brincadeira, dizer: 
"ou se faz isso ou _o pau quebra", é ctaro. Há uma dife
rença, muito grande, abissal entre isso e o fato de o Mi
nistro da Economia deste País, Sr. Delfim Netto, pegar o 
telefone, discar para Governadores da Oposição e pedir
lhes que se esforcem no sentido de evitar que alguns De
putados compareçam ao plenário do Congresso Nacio
nal, par:3 fazer o Decreto n" 2.024 passar por decurso de 
prazo. Eu deixo isso ao julgamento daqueles que me ou
vem, sem tecer maiores considerações. Coloco a questão, 
apenas, e deixo ao julgamento daqueles que me ou_vem. 
Há uma diferença ãbissal entre uma coisa e outra. Não 
que eu esteja aqui para concordar com qualquer ato que 
signifique processo de intimidação, por menor que seja, 
mas é preciso que se_ coloquem as coisas no seu devido 
lugar. 1:. preciso que se estabeleça as diferenças. As dife-
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renças são grandes, extremamente grandes. E isso é ape
nas um corolãrio de minha fala, Não queira o nObre Se
nador José Lins desviar-me do meu curso, para encerrar, 
porque eu estou aqui para dizer que cabe ao Presidente 
da República u~a responsabilidade extremamente gran
de na condução do proces&o que significa a superação da 
crise brasileira. Se o Presidente da República não tem 
competência, S. Ex' que faça o mea culpa diante da 
Nação. Agora, se o Presidente .da República tem compe
tência, que assuma as rédeas, que não perca tempo discu
tindo a falácia da sua sucessão biônica e venha diante da 
Nação, com a responsabílidade de Chefe de Estado e de 
Chefe de Governo, geri-la, buscar com a sociedade, 
sobretudo com o Congresso Nacional, uma solução para 
a nossa crise. 

Isso em nada me afasta da proposta anterior, que tíve 
o prazer de vê-la apoiada pelo eminente Senador Rober
to Saturnino e pelos c_ompanheiros Senadores de minha 
Bancada, até pelo próprio PDS; ao contrário, ·minha 
proposta se centra, tanto quanto a proposta do nobre Se
nador Roberto Saturnino, na necessidade de fortaleci
mento do Congresso Nacional, transformando-o pelo 
fortalecimento dos Partidos políticos, num palco de am
plos debates com a sociedade brasileira, para se buscar 
uma alternativa democrática para a supei"ação da crise 
nacional. E isso aí em nada invalida a minha colocação 
hoje na tribuna, que é _a de chamar a atenção do Presi
dente da República, que é a de alertar o Presidente da 
República para a gravíssima responsabilidade que pesa 
sobre os seus ombros, A Nação está se encaminhando 
para o caos, os brasileiros estão desesperados e não é jus
to que, a 18 meses de sua sucessão, o Presidente da Re
pública gaste todo o seu tempo nas querelas palacia-nas 
de sua sucessão biônica. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR-
GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 79-8-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fugimos agora da parte política que há pouco de
batíamos para tratar de um assunto de real importância 
para a economia do nosso País. 

No Brasil fala-se demais em exportar, a pl-eOcupação 
do Ministério do Planejamento é exp-ortar, na Caça de di
visas, de dólares, mas este problema de exportação preci
sa ser repensado, debatido, meditado. Há alguns efeitos 
das exportações, que já nos causam problemas, e outras 
que vão provocar efeítos mais sérios ainda com as expor
tações contínuas e não bem estudados devidamente. Cito 
a exemplo, para não me alongar, apenas de alguns fatos 
que ocorreram nos últimos períodos e que todos nós 
acompanhamos com muita preocupação. _Tivemos há 
poucos dias, o caso do milho, que exportamos por um 
preço ridículo que era aguardo, pois fOi advertido, e mi
lho para importar agora, com um preço lO vezes mais al
to. A ocorrência da soja que exportada, também, sem o 
devido senso comercial e agora estamos sofrendo os efei
tos, a população, principalmente a pobre, as donas-de
casa, chorando para comprar esta utilida'de tão neces
sária Que ê o óleo de soja preço absurdo. Há problemas 
com o arroz. A falta de algodão está paralisando fábri
cas. Tudo porque exportamos algodão, e continuamos a 
forçar a exportação, as nossas fábricas páram, provOcan
do desemprego e prejufzos de uma recomendação social 
e financeira. 

Para não me alongar na citação, vou entrar num as
sunto.específico, que vou combater, pois não é possível 
ficarmos completamente calados. Refiro~me à expor
tação de madeira em toras deste País. Como Presidente 
da Federação das Indústrias, atravês da nossa Diretoria, 
em exercício, -não em um telegrama, mas em vários, nos 
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dirigimos às autoridades responsáveis solicitando caute
la e que meditassem sobre a inconveniênCia de exportar 
madeira em toras. Em mais de um telegrama, que trans
creveremos neste pronunciamento, didgimo-nos aos ór
gãos responsáveis, não apenas eu, mas tambêm Senado
res e Deputados federais do Pará, e creio de outras partes 
da Amazônia, chamando a atenção para os inconvenien· 
tes, para o nosso País, a economia desta Nação._ 

Inicialmente, devo informar que dentro da região 
Amazónica e do Brasil, a exportação de madeira em to
ras vai ampliar de manei~a dolorosa a grande chaga que 
nos está ii1comodando1 que é o desemprego. Só na nossa 
região temos milhares de pequenas e médias empresas 
trabalhando as madeiras do Pará, da Amazônia, 
beneficiando-as e exportando-as em todas as modalida
des possíveiS depois de beneficiá~las, com a vantagem de 
incorporar mão-de-obra, e com isso mais dólares e_ tra
balho para todo o Brasil. Esta exportação está provocan
do desemprego, e ainda, o desinteresse de industriais, de 
empresários, de fábricas, e a paralisação de outras indás
trias sinlilarCs, pela concorrência do exterior. Isto ocorre 
sem dúvida rÍenhuma, por ter atrás de Si-alguns interesses 
que não se justificam. -

Agora mesmo, dou a notícia e vou procurar todos os 
detalhes, pois estamos sabendo que se criou atrás desta 
sigla do País- COBEC- Coinpanhia Brasileira de En
trepostos de Comércio, uma organização destinada a ex

- portar madeiras e, acentuadamente, na sua extensão 
para exportar a madeira de TucutUí. Esta uma empresa 
mista, da qual o principal acioníSta é o Banco do Brasil, 
possivelmente o IBDF, e alguns, em minoría~ -empre
sários privados. 

Ora, Sr. Presidente, quando se-faia: em--eXportar-ma
deira de Tucurui, e apóia-se em empreendiment_o com o 

- apoio· do Governo, com- ã ajuda, possivelmente do Mi
nistériO da Agricultura, do IBDF e talvez da SEPLAN o 
que_ estamos fazendo? ~stamos nos_p_repa.rando p_ar~ ver 
uma paralisação, repito, de fábricas cjue pfoduzem den
tro da região amazónica, e de fâbricas que beneficiam, 
no Brasil, niadeiras para -~so interno e para exportação, -
que serão algumas vezes valorizadas, algumas vezes enri
quecidas conl o sUoi, Coin o trabalho, com a -Inão-de
obra. 

Sr. Presidente, não podemos ficar calados face a esses 
fatos, e contra lut.itmos, mostrandO a iriconvei1iênCia; 
mostrando que isso _é prejudicial ao País. É preciso não 
ter dúvida nenhuma: a exportação de madeiras, em to
ras, é um assunto que devemos combater, pois é prejudi
cial a economia do Brasil, que possui uma dãdiva da na
tureza que não deve ser desperdiçada. QUando se usa 
uma companhia com capital misto, a maioria do Gover
no, para a exportação de madeira e se coloca na frente a 
chamada madeira de Tucuruí, estâ-se ff'abalhando para 
criar mais um problema para incomodar o Governo, 
para incomodar esta Casa. Advertiinos, a madeira de 
Tucuruí, hoje, em grande maioria, é madeira deteriora
da. Sabem disto os organizadores dessa empreitada, sa
bem dist_o os homens do IBDF, sabem disso, ou deVe
riam saber, os homens da SEPLAN e do Ministério da 
Agricultura. O que se irã fazer é buscar madeira de todos 
os cantos da Amazónia porque, realmente, com o impul
so inicial, hã uma atração para que se leve a madeira em 
bruto, em toras, paralisando empresas, diminuindo a 
mão-de-obra, provocando desemprego, É o que jã está 
acontecendo. 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex' me permite um aparte? 

O_~R. GABRlEL_HERMES- Com- inui_fo prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Helio Gueiros- Nobre Senador Gabriel Her
mes, aplaudo e solidarizo-me com o discurso de v. Ex• 
em favor dos interesses da Amazônia e, em eSpecial, do 
Estado do Pará. V. Ex• tem toda a razão quando conde
na essa decisão absurda dos órgãos governamentais, per-
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mitindo a exportação de madeira em tora. b preciso no
tar que, quando antes proibiu a exportação de madeira 
~ tora, o Governo estimulou a criação de um parque 
madeireiro no Pará e na Amazônia, parque esse que cus
tou suor, dificuldades e muito dinheiro dos nossos em
presário. Esses empresários investirain- na indústria para 
beneficiamento da madeira, acreditando que o'Governo 
ia mesmo manter a proibição da exportação de madeira 
em tora. O que não está cert..>, Sr. Senador Gabriel Her
mes, é que, depois desse investimento, depois da implan

-.tação desse parque madeireiro, os empresários do Pará e 
da Amazónia recebam um golpe pelas costas, com a per
missão para a exportação de madeira em tora. V. Ex• faz 
muito bem em denunciar o fato, que, embora no fron
tispício- a empresa só vai exportar madeira em tora de 
Tucuruí, a verdade é esta que V. Ex• está relatando. Essa 
madeira de Tucuruí, se é que já existiu, está podre, não 
serve. No entanto, sob a desculpa de que se está expor
tando madeira de Tucuruí, essa empresa vai ter liberdade 
para exportar qualquer tipo de madeira do Pará. Com 
isso vai-se criar maiores problemas para o parque madei
reiro·do Pará. Associo-me 3. V. Ex• nesta sua justa indig
nação contra mais esse esbulho que se está praticando 
contra a economia do Estado do Pará. 

O SR. GABRIEL HERMES- Nobre Senador Hélio 
Gueiros, agradeço a interferência de V, Ex~. que conhece 
o problema. Ainda mais, em junho do ano passado este 
assunto foi motivo de debates dos nossos técnicos com 
os empresários da Amazônia, na Federação das Indús
trias do Pará, e Confederação da Indústria. Como Vice
Presidente da Confederação, levei o assunto ao conheci
menlo _do nosso Ó.rgão, no sentido de defender a indus
trialização e _a exportação industrializada, defender nos-

- sa indústria, a mãO-de-obra local e evitar desemprego. 
Lutamos contra o Projeto n~' 644/83, que visa à expor

tação de maneira sob a forma de toras. Chamamos a 
atenção para o fato de que esse projeto, embora dando 
um limite, um prazo de quatro anos, era apenas- aí, 
sim - uma bandeira, porque já naquela altura Tucuruí 
não tinha o que exportar. Nesse trabalho chamamos a 
atenção para o fato de que o Brasil realmente é uma dá
diva em madeiras para o mundo. Acreditamos que 20%
das reservas mundiais disponíveis de madeira estejam no 
Brasil, principalmente na Região Amazónica. Chama
mos a atenção para a importância de fortalecermos nos
sas indústrias, todas de eficiência comprovada- os ho
mens que foram para a Amazônia, com a sua experiên
cia, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, e se 
lançaram nas nossas florestas, para explorar as nossas 
madeiras em tábuas, em outros produtos industrializa
dos e, assim, podendo lançá-los para todo Brasil, para 
todo o mundo, que comprá-to dez vezes mais caro, ex
portar para não termos arroz, exportar para não termos 
algodão, a ponto de algumas fábricas já estarem parali
sadas. 

Srs. Senadores: 
Estudamos, auxiliados pelos técnicos da Confede

ração Nacional da Indústria e pelos que vivem o proble
ma e chegamos às seguintes conclusões: - conclusões 
que levamos ao conhecimento dos responsáveis, aos ór
gãos do Governo, e que não são consideradas. A eles a 

-responsabilidade. Informamos aos Departamentos do 
Governo, e agora, denunciamos da Tribuna do Senado o 
erro que se comete com a exportação de madeiras em to
ras. 

Eis o que informamos: 

A exportação de madeiras sob a forma de toras é as
sunto de suma importância para um país como o Brasil 
que possui, por dádlva da natureza, de cerca de 20 por 
cento das reservas mundiais disponíveiS deSte nobre pro
duto. A região Aiitazôníca abriga particularmente a 
grande massa, deste recurso natural, passível de utili-



Setembro de I983 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11), 

zação económica sem implicar em prejuízos ao equilíbrio 
ecológico constatados em outras regiões do País ao lon
go do processo de extrativisma vegetal praticado no Bra
sil desde sua colonização. Por outro lado observamos 
claramente a importância da indústria madeireira em ati
vidade na Amazõnia não só por seu preponderante papel 
na a tua! estrutura econômica da Região, bem como sua 
precfpua função para a ocupação e o desenvolvimento 
econômico global da região, consoante aos projetas go
vernamentais lâ pretendidos. 

Sendo _assim, a matéria em questão, tratada pelo Pro
jeto de Lei n"' 644/83, traz à luz do Legislativo a carência 
de uma política nacional para o setor florestal
madeireiro, ampla, estável e concisa. 

Sobre a exportação de madeira em toras da Amazônia 
da forma prop-osta no projeto de lei apresentado cabe: 
aos Departametnos Econômicos, e dos qlJe vivem o 
problema tecer as seguintes considerações: --

1, A exportação de madeiras em toras é método pri
mãrio de comercialização de uma matéria-prima escassa 
nos países qesenvolvidos e de múltiplos usos em seus- di- _ 
versos graus de aproveitamento. 

Se levarmos em conta o ganhQ de valor agregado por 
metro cúbico de madeira na transformação da tora de 
madeira em madeira serrada, veremos que a perda média 
de 40% do volume é amplamente compensada por um 
acréscimo de 175% em média no valor do metro cúbico __ 
serrado. 

Exemplo: Variação observada nesta data na espécie 
mogno para exportação. 

a) Preço pago por 01 mJ de mogno em tora, posto 
em Belém . , ...... , ...• ". ~ ~· ~-~-·.. Cri 50.000,00 

h) Preço mêdio pago por Ol m3 de mago serrado 
para exportação, posto em Belém ·~ Cr$ 137.800,00 

c) Valor obtido com a exportação de t.OOO ml de to
ras ......................• ·- . . Cr$ 50.000~000,00 

d) Valor obtido com a exportação de 600 m~ de ma
deira serrada (1000 m~ de toras - 40%) CrS 
82,680,()00,00 

e) Valor obtido com a exportação de 1.000 m3 de 
madeira serrada . , .... , .... ~·. Cr$ 137.800.000,00 

j) Valor ugregado por m1 transformado (c/40% de 
perda de volume) ..... + 96,85% ..... (50.000 x 1.4 x 
L9685~ 137,800) -

sas que poderíamos obter se os mesmos !.000 m3 de toras 
fossem serradas e exportadas. E para cada 1.000 m; de 
tora, exportados, recebemos efetivamente menos 63.72% 
de divisas que seriam obtidos exportando l.OOO m3 de 
madeira serrada. 

Em termos de valores agregados estamos diexando de 
obter, por cada metro cúbico de madeira exportada, 
175,6% em valor de venda absoluto (divisas) e menos 
39.52% ao nível de renda relativa gerada por cada metro 
cúbico. 

2. Outro aspecto fundamental quanto à liberação da 
exportação de toras é a conseqUente inviabilização da in
dústria madeireira em todo o Brasil. Pois além da ime
diata desativação do parque de serrarias e indústrias de 
beneficiamento de madeira da Região Norte, as fábriCas 
de produtos da madeira (móveis, utensílios domésticos, 
chapas e lâminas, etc.) localizadas nas demais regiões do 
País, ficariam sem condições de competir no exterior de
vido as diferenças de custos de produção e frete interno, 
que reverteriam em prol das indústrias madeireiras dos 
países compradores das toras, ao obterem a matéria
prima livre de tais ónus. Paralelamente as indústrias ma
deireiras voltadas para o mercado interno se ressentiriam 
da escassez e elevação do preço da matéria-prima, tendo 
em vista a defasagem de tempo entre a constatação ofi
cial da ocorrência acima e a ação controladora dos ór
gãos competentes. Pois pela própria peculiaridade da ex
tração e comercialização de toras e a dispersão de infor
mação típica ao setor o controle qualitativo e quantitati
vo da oferta e da demanda seria, freqUentemente, ana
crónico face a dinâmica real do mercado. 

~ ~ 

Por outro lado, o quadro acima descrito implicaria em 
sérias conseqUências sociais ao trazer à-desemprego para 
milhares de trabalhadores alocados na indústria madei
reira diretamente, e indiretamente pela redução da de
manda por insumos produzidos por outros setores pro
vedores de bens e serviços para serrarias, marcenarias, 
móveis, lâminas, utensílios e outros. 

Na Amazônia especificamente, a íridústria madeíreíra 
é responsável direta pela ocupação de um enorme con
tingente de mão-de-obra de vários níveis de qualificação, 
a pat da importante contribuição para ã geração de ren
da e investimentos produzidos por este segmento na eco-

g) Valor agregado considerando-se iguais quantida- - nomia regional. 

des em m 1 
••••• + 175,60% ..... (SO.ooo·· x 

2,756~137,800) 

Ou seja, para cada 1.000 m3 de toras que exportarmos 
estaremos recebendo efetivamente menos 39.52% de divi-

3. O prazo.de quatro anóS-proposto ~o art. 1~>, VT&en
te à partir da publicação da Lei, se aprovada, não imPli
ca em correlação direta ao cronograma de obras a ser 
efetivamente praticado nos projetas de construção das 
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hidrelétricas de Balbina e Samuel citadã.s na justificativa 
anexa ao Projeto de Lei n~' 644/83. E quanto à anãlise da 
experiência -obtida no desmatamento de Tucuruí não se 
pode extrapolar os problemas de gestão interna observa
dos na Capemi Agropecuária na condução do projeto, 
para firmar conclusão da ineficiência geral da íniCiativa 
privada nacional no trato e realização deste tipo de em
preitada. 

Outrossim, a madeira em toras não pode ser identifi
caáa-p-or aeSign, codificação de marca ou origem, e a 
partir da vigência da _lei não haverá como garantir -tecni~ 
camente a ordenação da oferta de toras ao· mercado ex
terno. 

4. A difusão das espécies comercializáveis de madei
ras da Amazônia, na conquista de novos mercados, não 
requer necessariamete o abandono do sistema de envio 
de amostras e corpos de prova para classificação e nor
malização, tradicionalmente praticado no mercado in
ternacional de madeiras. Principalmente sob o enfoque 
ope-racional, o sistema de amostragem é sobremaneira 
mais prático e bem menos oneroso para o exportador. 

5. Quantõ--aO citado interesse de importadores chine-
ses que tenham enviado propostas para alguns madeirei
ros da Região, ê uma justificativa frágil, sob o aspecto_de 
se propor legislar sobre a coisa pública tomando-se por 
base interesses que por sua própria natureza comercial 
são mutáveis e inafiançâveis. Alêm disto, conforme os 
elementos de análise supra-descrito, é facilmente dedutí
_ve( que a exportação de madeira em toras para países 
longínquos, como no caso a China, acarretará menor in
gíesso de divisas. Pois sabemos que para compensar· o 
aumento do frete até estes mercados., e dado a oferta pro
veniente de grandes fornecedores bem mais próximos, 
será necessário baixar a remunneração ao pn:~duto ven
dido atê o nível de competitividade dos preços pratica
dos em tais mercados. 

Sr. Presidente, Srs. senadores: 
Eis a nossa advertência. 
Usamos a_ tribuna para dar conhecimento público à 

Nação, _ao _Governo, do erro que comete. Advertimos: 
perderemos recursos, dólares com o exprotar madeira 
em toras e, o mais grave, vão os responsáveis pelos atas 
de exportação provocar desemprego e paralisação de in
dústrias. Ouçam! Voltaremos ao problema, pois não fu
giremos ao· dever de continuar a denunciar o erro que se 
comete, os prejuízos à ec_onomia e o mal do desemprego. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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1- ATA DA 165• SESSÃO, 
EM 29 DE SETEMBRO DE 1983 

!.I-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Requerimento 
- N'l' 799/83, de autoria do Sr. 

Senador Aloysio Chaves e outros 
Srs. Senadores, de homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Sena
dor Arnon de Mello. Aprovado, 
após usarem da palavra no encami
nhamento de sua votação os Srs. 
Aloysio Chaves, Lázaro Barboza, 
Luiz Viana, Passos Pôrto, Loman
to Júnior, Nelson Carneiiõ c:i Ga.s"'
tão Mifllef, tendo o Sr. presidente, 
em nome da Mesa, se associado às 
homenagens prestadas. 

1.2.2- Comunicação da Prrsl· 
dêncla 

-ConvOcação de sessão ex
traordinária a realiZar-se liOje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que desl&na. ---

SUMÁRIO 

1.3-'LEVANTAMENTO DA 
SESSÃO. 

2- ATA DA 166> SESSÃO, 
EM 29 DE SETEMBRO D!U983 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.2.2 -Leitura de Projetos 
....... Projeto de Lei do Senado n~" 

250, de 1983, de- ãiifOWi do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, qu~. ualte
ra dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para o flln de ga
rantir imunidade aos dirigentes sin
dicais". 

- Projeto de Lei do SenadO- nQ 
251, de 1983, de autoria do Sr. Se
nador Fernando Henrtque Cardo
so, que "autoriza a contage~ recí
proca para âposentadoria de tempo 
por serviço público e de atividade 
privada dos professores". 

2.2.3 - Comunlçações da Presl
dêntla 

- Referente ao recebimento da 
Mensagem n~" 184/83, pela qual o 
Senhor Presidente da República so
licita- aUtorizição do Senado Fede
ral para que o Governo do Estado 
do Maranhão possa realizar ope
ração de crédito. 

- Assunção do Senador João 
Lúcio, em carãter definitivo, do 
mandato de Senador pela Repre
sentação do Estado de AJagoas, em 
decorrência do falecimento do Se
nador Arnon de Melio. 

2.2A - Comunlcaçio 
Do Senador Saldanha DerZi que 

se ausCiltarâ dO Pais. -

2.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto -de Lei da Câmara n~" 

88(83 (n' !90(83, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que concede 
pensão especial a Abigaíl Lopes, 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 165' Sessão, 
em 29 de setembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. M oacyr Da/la 

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

Iris Célia- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio 
Lucena - Odacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa - José 
Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pin
to -José Lins- Virgilio Tâvora -Carlos Alberto -
Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lo
manto Júnior- Luiz Viana- Jos~ lgnácio- Moacyr 
Dalla- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Ita
mar Franco - Alfredo Campos - Amaral Furlan -
Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lãzaro Bar
boza - Gastão MUller - José Fragelli - Saldanha 
Derzi- Affonso Ciimargo -Álvaro Dias- Pedro Si-
mon - OctaVio Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A-lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

1~"-Secretário. 

t. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 799, DE 1983 

Pelo falecimento do Senador Amon de Mello, reque
remos, na forma regimental e de acordo com as tradições 
da Casa, as seguintes homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à fãmília e-ao Esta-

do de Alagoas; 
c) representação nos funerais; e 
d) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1983.- Aloyslo 

Chaves - Luiz Cavalcante - Guilherme Palmeiras -
João Lúcio -Lázaro Barboza - Passos Pôrto- Clau~ 
dionor Roriz - Almir Pinto - Moacyr Dana - Luiz 
Viana - José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Este reque
rimento depende de votação, em cujo encaminhamento 
poderão fazer uso_da palavra os Srs. Senadores que o de
sejarem. 
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companheira do ex-sertanista 
Francisco Furtado Soares de Mei
reles. Aprovado, após usar da pala
vra no encaminhamento da vo
tação o Sr. Nelson Carneiro. À 
sanção. 

- Redação Final do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 4f83 (N9 

117/82, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo 
entre o Governo d~_ República Fe
derativa do Brasil_e_ o_ QQ_y~JlO d~_ 
República Argelina Democrãtica e 
Popular para a criação de uma Co
missão Mista Brasileiro-Argelina, 
concluído em Br_;.lSiJia, a3dejunho 
de 1981. Aprovada. À prÕmul
gação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n~' 103/83, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a contrat-ª_r ope
ração de crédito no valor de Cr$· 
12.742.087.534.29 (dozo bilbõç,, se
tecentos e quarenta e dois milhões, 
oitenta e sete mil, quinhentos e 
trinta e quatro cruzeiros e vinte e 
nove centavos). AlJrovada. Â pro
mulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n~' 104/83, que autoriza 
o Governõ do Estado de São Paulo 
a contratar operação de crédito no 
valor de_ Cr$ 1.058.394.126,00 (um 
bilhão, cinqUenta e oít<f milhões, 
trezentos e noventa e quatro mil e 
cento e vinte e seis cruzeiros). Apro
vada. À promulgação. 

-Projeto de_ Resolução n~' 

109/83, que autoriza o governo do 
Estado de- Mato Grosso do Sul a 
elevar em ·Cr$ 2.878.260.000,00 
\dõ1S Oíiliões, OitõCeiitós- e-serenta-e 
oito milhões, duzentos e sessenta 
mil CruzeiroS) o mOritante de sUa 
dívida consolidada._ ~Aprovado. À 
COmis-são de Redação. 

2.4- DISCURSOS APÚS A 

atuais placas dos veículos, por pla-
cas refletivas. -

2.5 -DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUN
CIADOS .. EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. José Lins, proferidos 
na sessão de 28-9-83 

-Do Sr. Aloysio Chaves, profe-
ridos na sessão de 28-9-83 

-_Do Sr. Muriio Badaró, profe~ 
rido na sessão de 28-9--83 

4-ATO DA COMISSÃO DI
RETORA 

- N• 24, de 1983 

ORDEM DO DIA 5-ATO DO PRESIDENTE 
SENADOS. ÁLVARO DIAS- DO SENADO 

Artigo do jornalista Hélio Fernan~ - N~' 102, de 1983 
des, pu_blicad_o ilo jorna_l_ ·~Tribuna 
da lmpresa", focalizando as mani
pulações de ações que teriam ocor
ri(lo nas _Bolsas de Valores do País. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Apelo ao Sr. Ministro da 
Justiça em favor de providências 
que sustem pretensão do CON
TRAN, referente à mu~ança das 

6- ATAS DE COMISSOES 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE
LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

O Sr. Aloysio Chaves- Peço a palavra, Sr. Presiden
te. 

oportunidades pude constatar em Arnon de Mello a sua 
inteligência, o seu espírito arguto, a sua cultura geral e 
humanística e, ao mesmo tempo, a seriedade com que 
.encarava todos os problemas que se relacionavam com o 
seu Estado e com o País. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conce<\o a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para encami
nhar a votação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - (Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

To dos nós fonl_õj s·urpreendidos com a triste notícia 
do falecimento do Senador Arnon de Mello. Não o co
nheci senão quando cheguei a esta Casa. Privamos pou
co tempo, porque a enfermidade que já o atingia levoti-õ 
cedo para Alagoas, como agora a morte o arrebata do 
meio dos seus admiradores e amigos. Mas, em várias 

Tive conheçimento_de que inStituiu em Alagoas as Or
ganizações Arnon de Mello, que criaram a TV Gazeta,o 
·Jomal Gazeta e a Rádio Gazeta que prestam ao Estadd 
de Alagoas e ao País um grande e relevante serviço não 
só no campo cultural, como também no encaminhamen
to correto, na discussão, no estudo, no exame de toda a 
problemática nordestina brasileira. 

O falecimento do Senador Arnon de Mello, sem dúvi
da alguma, atinge o Senado, desfalcando~o na sua com-

posição, mas atii1ge mais duramente o Estado de Ala-· 
goas e o Brasil, que perderam um grande filho. (Muito 
beml) 

O Sr. LázarO Barboza- Sr. Presidente, para encami
nhar, peço a palavra. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Para enca
minhar a votação concedo a palavra ao nobre Senador 
Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para 
t;ncaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Quando cheguei a esta Casa para desempenhar o man
dato que se encerrou a 31 de janeiro do corrente ano, 
aqui encontrei o Senador Arnon de Mello. Nesta Casa 
também se encontravam grandes e eminentes figuras que 
hoje não estãO entre nós. Mas, Arnon de Mello, àquele 
tempo, ainda estava no pleno uso e gozo de sua saúde, e 
cumpria com grande devotamento o seu mandato de Se
nador da República, ele que tanto jã contribuíra para a 
vida política do Pais, quer como Governador do seu Es
tado, quer como titular de outras funções importantes da 
vida alagoana. Arnon de Mello era, então, em 1975, 
quando aqui cheguei, um homem ainda estuante de vida 
e entusiasmo, e a seu convite visitei Alagoas, conhecendo 
in loco o parque empresarial que Arnon de Metlo com 
tanto carinho montou em Alagoas, integrando a Capital 
do seu Estado com aquele complexo empresarial do se
ter de comunicação que é motivo de orgulho não apenas 
para Alagoas mas para todo o Brasil, 

Todavia, o que quero ressaltar acima de tudo, Sr. Pre
sidente, é o lado humano e fraterno do Senador Arnon 
de Mello, que se igualava às suas grandes virtudes de ho~ 
mem público: amigo dos seus amigos, sempre prOnto a 
estender as suas ações generosas em favor dos mais ne
cessitados. 

PoucO tempo depois, o Senado Federal se privava da 
presença constante de A_rnon de Mello, porque cafra 
doente. De lá para cá é o que o País e o Senado F ederaJ 
de há muito- iêm Cóllhecimento, há longo período o Se
nador Arnon de Mello estava ausente desta Casa, que ti
nha então ·no desempenho do mandato de Senador, na 
cadeira de Arnon de Mello, o seu suplente, o eminente 
Senador João Lúcio. 

Hoje, Sr. Presidente, ao tomar conhecimento do fale
cimento de Arnon de Mello, quero, desta tribuna, mani
festar à sua famnia, aos seus amigos mais chegados, ao 
Estado dr: Alagoas, o meu mais profundo pesar pela 
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morte de um homem que escreveu longas páginas da 
vida polftica de seu Estado natal. 

Com a morte de Amon de Mello perde o Senado da 
República mais um dos seus grandes nomes; um daque
les nomes com larga folha de serviços prestados à vida 
pública brasileira. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O Sr. LliiZ Viana- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Viana, para encaminhar 
a votação. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA. Para encaminhar a 
votilção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~. 
Senadores: 

.t natural que muitos dos nossos companheiros aqui 
presentes, inclusive os que já se manifestaram de maneira 
tão eloqUente sobre o passamento de Arnon de Mello, 
estejam se lembrando de Amon de Mello, que nós co
nhecemos no Senado mas que, na realidade, jã ê Arnon 
de Mello da fase da decadência- a dolorosa fase que ele· 
atravessou nos últimos anos de vida, atingido por uma 
cruel moléstia. 

Eu, entretanto, me lembro de outro Arnon de Mello, o 
Arnon de Mello da mocidade, o Arnon de Mello que co
nheci nos idos de 45, 46, com uma mocidade estuante de 
entusiasmo, de inteligência, de capacidade e de trabalho.~· 
Era o grande jornalista dos Diários Associados, e foi af, 
creio eu, que iniciou a sua- brilhante carreira de homem 
público, de homem de imprensa. Foi ele, em 46, um dos 
grandes entusiastas, um dos grandes trabalhadores da 
candidatura do Major-Brigadeiro Eduardo Gomes. E 
nada do que era possível se fazer ou imaginar, para levar 
à vitória um candidato, Arlton de Mello, deixou, então, 
de fazer. -

Realmente, pela sua inteligência, mas sobretudo pelo 
entusiasmo que lhe era próprio, ele era, entre nós ..:..... 
aqueles que formaram ao lado de Arnon de Mello -
uma figura marcante e uma figura querida, porque-,-ao 
lado dessas qualidades de inteligência e de trabalho, ele 
possuía uma irradiante simpatia. E foi justamente COril 
essas qualidades que veio a ter assento no Congresso 
brasileiro e a governar o seu Estado de Alagoas, o que 
fez numa fase dificil, mas demonstrando sempre uma 
grande bravura, ao lado também de um espírito de gran-
de tolerância. - -

Foi justamente -por essas raras qualidades que ele se 
afirmou, nos últimos tempo, ou talvez nas últimas déca
das, como o grande chefe político, o grande líder do Es
tado de Alagoas. 

Depois, a moléstia o atíngiu. Então, nós vimos outro 
Arnon de Mello, para tristeza nossa,jã sem a capacidade: 
para se afirrnar com- ãquele entusiasmo, com aquela ca~
pacidade de trabalho. 

Mas isso tudo, Sr. Presidente, não faz menor nem o 
nosso pesar nem a tristeza da nossa lembrança. 

Mas o que eu quero dizer à Casa é que de Arnon de 
Mello, o que realmente vai ficar na História dO- Biasif, e 
sobretudo na História do Estado de Alagoas, é aquele 
outro Arnon de Mello, dinâmico, trabalhador, cheio de 
entusiasmo, cheio de confiança na vida públiCa brasileira 
e nos ideais pelos quais tanfci-trãballiou. 

Era o que tinha a dizCr, Sr:Presiélente. (Muito beffil) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) ,...- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para encami
nhar a votação. Sem :revisão do orador.) -Sr. Preside... 
ne, Srs. Senadores: 

Algumas palavras, também, em homenagem a Arnon 
de Mello. Conheci-o num dos períodos mais fascinantes 
da política brasileira. Ele, jornalista, da geração de Da-

vid Nasser, _de ~ubem Braga, deJoel Silveira, e de tantos 
outros, que se: instalaram, naquela época,, na vanguarda 
da restauração democrática do nosso País, ele, na cadeia 
associada, então a maior empresa jornalística do País, 
comandava aqueles primeiros instantes em que o Brasil_ 
voltava à riormalidade democrática. 

Eleito DeputadO Federal, em 1950, logo após, assumia 
o comando de uma campanha política, nas Alagoas, das 
mais fOrtes e das mais violentas que há n3.-História da
quele Estado, porque ele comandava um grupo de ho
mens livres que combatia a então oligarquia dos G6es 
Monteiro. Foi companheiro dele o nosso eminente Sena
dor Teotônio Vilela, o nobre Senador Luiz Cavalcante e 
'tantos outros que fJ.Zeraill aquela campanha memorável 
e que conquistarmo prhneiro goVerno da UDN no Nor
deste, fazendo, então, ele, naquele Estado, uma das ad
ministrações roais fecundas e mais exemplares da His
tória da Região. 

Depois, -Sr. Presidente, o nobre Senador Arnon de 
Mello, eleito para esta Casa, aqui- esteve durante três 
man?~~s, onde se transformou num_ grande estudioso 
dos problemas brasileiros. Deve ter sido, sem dúvida al
guma, a maior autoridade, nesta Casa, em energia nu

- clear. Ainda fui seu companehiro na Comissão Parla-
mentar de Inquêrito que examinava o Acordo Brasil
Alemanha, e suas manifestações e'ram sempre de prudên
cia e de apõio ao acordo que viria trazer a tecnologia e os 

-conhecimento_sobre esse_importante setor da energia. 
· Arno"n de Mello, Sr. Presidente, viveu nesta Casa ins

tantes felizes e infelizes. Aqui mesmo, este plenário foi 
palco de um instante difícil e memorãvel de sua vida. 
Violentado nas suas emoÇÕes, reagiu, num instante difi
cil e, laniC:ntavelmente, perdia-se a vida de um Senador e 
ele ia para a cadeia onde tive oportunidade de visita-lo, 
em solidariedade, naquele instante difícil de sua vida. 
Um homem pacífico, um homem de formação cristã, foi, 
naquele instante, tangido pela emoção a fazer um desva
riõ que ele pagou muito caro, que deve ter tido muita im

-portância, jã na fase de decadência de sua vida. 
Hoje, 15r. Presidente, estamos todos lamentando o de

saparecimento daquele grande homem público. Casado 
tom D. Leda, filha de um dos maiores eminentes homens 
públicos deste Pais, que foi Lindolfo Collor, deixa ele, no 
Congresso Nacional, um seu filho, o Deputado Fernan
do Collor de Mello, ex-Prefeito de Maceió, que por certo 
haverã de continuar a· trilha luminosa de seu pai. 

Ao _subscrever, Sr. Presidente, o requerimento desta 
tarde, solidarize-m~ com sua família, com o governo de 
Alagoas e com a própria instituição parlamentar, em 
nome do meu pequeno Estado de Sergipe, que foi seu vi
zinho e que sempre admirou essa figura excepcional de 
homem público. (Muito bem!) 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para enca
minhar a vOtação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Fomos todos surpreendidos, emborajã esperado, com 
a- incirte -de Arnon de Mello. 

Eu o conheci quando ainda militava nas lides estudan
tiS, sob_ a liderança de Neisc_:m Carneiro, de Luiz Viana, 
na_ antiga e nuncii esquecida ala autonomista qUe se 
_transformOUJOStç_riorm~nte, no Partido Libertador. Vi
Õ_ainda jov,c;:m. Era, Set)l ~ú~ida alguma, -um homeni de 
coragem cívica, um homem de bravura e de inteligência 
priVilegiada. 

Acompanhei, de certo modo, a trajetória luminosa de 
sua yida. Deput.~d~ Federa~ em 19~01 logo çm seguida, 
renun_cia ao mandato e vai para uma disputa das mais te-
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nazes, das mais difíceis e vigorosas, no seu querido Esta
do de Alagoas, para atingir a curul governamental. go
verna com brilho e entusiaSmo, com competência e, 
sobretudo, com espirito póblico, tanto é que consegue, 
acredito que quase um recorde, na sua Unidade federati
va: é m~ndado pelo povo das Alagoas, por três vezes, 
para representã-lo no Senado da República. 

Quem o Conheceu vibrante, quem o conheceu com 
aqúela lucidez invejãvel, quem o conheceu com aquela 
capacidade de luta e de resistência, assistiu tambê:m, não 
diria o epílogo da sua existência política, não diria mes
mo o pôr-do-sol daquela luminosidade que a todos ilu
minava, contagiava, e aquecia. Vimos um Arnon dife
rente, quando para aqui cheguei. Moléstia pertinaz, irre
versível, de uma precocidade das mais lamentâveis, mo
difica a personalidade, modifica o talento e sem dúvida 
alguma, praticamente faz desaparecer aqueles raios lu
mino_sos_~ que_~~ referi hã pouco, que a todo iluminava, 
contagiava e aquecia. Vimos sair daqui do Senado, não 
mais aquele vibrante orador, não mais aquele lutador 
admirâvel, mas um homem abatido, urn homem sofrido, 
um homem que já não possuía aquela invejã_vellucidez. 

A vida é assim mesmo, a vida tem destas coisas, sobre
tudo a vida do homem' público: Ele se desgasta, ele sofre 
injustiças, -ele submete a sUa dfgnidade, a sua honra todo 
o dia, cotidianamente, ao pelourinho da maledicência 
pública. Todos nós sabemos dos seus pesares da política, 
das lutas que empreendeu, das decepções que teve que 
enfrentar, dos cometimentos que, involuntariamente, 
procedeu. Ainda hã pouco, o Sr. Senador Passos Pôrto 
revelou uma faceta em que ninguém poderia acreditar, se 
ela não tiVesse aCoiitecidO: seria possível Arnon de Mello 
cometer um atentado à vida de alguém? 

Era um homem admirãvel. Disse bem V. Ex'- o Sr~Se
nador Passos Pôrto e disse bem o Sr. Senador Luiz Via
na: a figura de Arnon, a que vai permanecer na História 
das Alagoas é a figura do combatente, ê a figura do luta
dor, é a figura do político que, não me canso de repetir, 
pertence, como dizia ,o velho e inesquecível Mangabeira, 
à família dos desgraçados. 

Choramos todos nós, todos os que tivemos o privilé
gio de privar da sua intimidade, choramos a sua morte. 
Mui to mais choram seus familiares: D" Leda, uma mu
lher inteligente, companheira e solidãria em todos os 
momentos com o seu esposo. Como ela não deve estar a 
esta hora, lamentando o desaparecimento daquele seu 
companheiro de tantos anos. 

Arnon de Mello foi um grande comunicador, foi um 
des.bravador. Deixou marcado nas terras de Alagoas o 
seu ~pirite empréendedor. Ã sua passagem edificou veí
culos de comunicação e promoveu o progresso e o desen
volvimento daquela terra. 
~Feliz ainda de Arnon, pois resta a ele os filhos que dei

xou. E, onde quer que esteja - e todos nós desejamos 
que ele esteja naquele lugar reservado aos bons, aos que 
cumpriram com a sua missão na terra - onde quer que 
ele esteja, ele estarã com o seu pensamento voltado para 
o seu sucessor da vida pública, para o seu filho, que, jo
vem, Cóineça a militar na:s lides do parlamento brasileiro. 
Acredito que sua morte, além do sentimento que vai pro
vocar e: da dor que lhe atingirâ, haverâ também de ser 
um estimulo a mais, para que ele prossiga, para que ele 
siga as pegadas do seu velho e saudoso pai. Tenho a cer
teza de que Fernando Afonso Collor de Mello haverã de 
ser a continuação da intrepidez, da bravura, do talento, 
do ~;spírito público do seu querido e inesqUecível pai. 

Concluo Sr. Presidente, manifestando à Casa o meu 
mais profundo pesar e pedindo que ela transmita, tam
bém, que o Senador Lomanto Jr., o Senador Luiz Vian
na, e, por certo, se aqui estivesse, o Senador Jutahy Ma
galhães, todos os três transmitem. em nome do povo 
baiano, o profundo sentimento pela morte de Arnon de 
Mello. Transmito à sua esposa, aos seus filhos, a nossa 
solidariedade neste momento difícil, neste momento de 
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dor, neste momento cm que não há nada que possa ame
nizar o estado de espírito dos familiares. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Amon d~ Mello_dei}t~ _ 
em Alagoas um nome, marca a sua pass~gem, _sai dest~ 
mundo terreno e vai para um outro, para aquele que DóS 
acreditamos seja o mundo- da vida eterna, um mundo 
melhor, um mundo em que não há dissensões, um mun
do em que não há traições, um _mundo em que não há i,n
veja, um mundo em que não há egoísmo. Que Deus- o le
ve, que Deus o conduza, que Deus Õ receba -naqUe_fe lU-
gar onde ele possa viver a felicidade que ele não pôde vi
ver na terra, mesmo na sua querida terra das Jtlagoas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena_Qor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador,) -_Sr. P_resi~ 
dente, Srs. Senadores: __ 

Ê com maior pesar que me associo às manifestações 
aqui feitas à memória de Arnon -de Mello. ConhecjRo nos 
dias distantes da juventude, quandQ ambos sonhávamos 
com a reconstitucionalização do País. E me l~mbro que, 
contemporaneamente, enquanto eu publicava um livro, 
Vinte e Dois de Agosto, sobre o Movímento Con_stituR 
cionalista da Bahia, ele divulgava também o seu primeiro 
trabalho: São Paulo Venceu. _FOi, seii:l dúvidã alguma, 
essa mesma identificação política que lias aproximou-: A: 
quele tempo militávamos em jornais diferentes: Ele já 
sentara o seu pouso nos DiáriOs- ASsociados, enquanto 
eu perigrinava pelos jornais- da antiga capital da ReR 
pública. 

Fomos amigos durante longos anos, e para não repetir 
o que aqui foi dito, _quero apenas trazer um breve depoiR 
mento da boa-fé com que ele marcou-todas as suas jnterR 
venções nesta Casa::-Fazía eu um discurso combatendo a 
idéia da instalação, na Áfrici-do Sul, de:Uma a&ência do 
Banco do Brasil e criticava a notícia da possível elevação 
a Embaixada da Delegação Deplomática que ali possuíaR 
mos e Arnon de Mello aparteou-me várias vezes diver
gindo. Meses depois, de volta da Âfrica do Sul, ele m,_e 
confessava que a razão estava comigo. Ele vira o dramà 
que à distância eu imaginaça, o drama que à distância eu 
lera e acompanhara atra vês dos jornais e dos Iivfçs. 

Essa boa fé que sempre caracterizou a presença de ArR 
non de Mello na vida pública é que desejo exaltar, neste 
instante, ao lado de tantas referências justas que ós Srs. 
Senadores Luiz Viana, Lomanto Júnior e Passos Pôrto 
acabam de fazer à sua memória. Quero dizer que o sinto 
como um velho amigo da juventude e o lamento como 
um irmão de ideal que muito vivemos, nos dia-s dlstilnieS 
da juventude. Se os azares, os altos e baixos d~ polí~ic::a 
nem sempre nos puseram no mesmo partido, sempri 
mantivemos viva a chama da amizade e não deixamos 
perecer em nossos corações a fé em dias melhores no 
Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da:Ua) - Concedo a 
palavra ao noQre Senador Gast;lo Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Para en· 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre. 
sidente, Srs. Senadores: 

Já se falou praticamente tudo sobre a figura ineSquecí
vel do colega Arnon de Mello. Eu, à moda do eminente 
Senador Nelson Carneiro, quero fazer um pequeno de
poimento hist6ricQ. 

Quando da primeira poSse de ArnOh de Mello como 
Senador, tinha sido eleito na mesma época, nos meus 38 
anos de idade, suplente de Senador do então eleito pela 
coligação PSD-PTB de Mato Grosso, Vicente ~ezerra 
Neto, e vim assistir à posse do meu titular e presenciar, 

pela primeira vez, a festa no Senado, da posse dos novos 
Senaâores, e pela~ circunstâncias de ter um parente, tam
bém, Senador. Senti o ambiente tenso que reinava aqui, 
em fuilção da luta que se extrapolava de Alagoas para 
Cá, dOS- Goes Monteiro, representados por um Senador 
aqui, e vou pedir socorro ao Senador Luiz Viaria, não sei 
se era Pérícles ... 

O Sr. Luiz Viana - Era Silvestre Péricles Ooes Mon
teiro. 

O SR. GASTÃO MÜLLER - , .. que dizia, neste p1~ 
nârio e na Casa, que o Senador Arnon de M.ello não to
maria posse, que seria agredido por ele, pessoalmente, 
aqui neste plenãrio. De modo que a posse dos Serladores, 
naquela tarde, foi tensa; o ambiCnte era tenso. Havia seR 

.-gufança por todOs os lados neste plenário. Fuí colocado, 
jâ como suplente de Senador, e tive a honra de ficar na 
tribuna dos jornalistas e, por coincidência, fi quer ao lado 
da Srf do Senador Arnon de Mello, hoje _a,Viúva _do Se
n~!;lor Arnon çie Mello, e felizmente não aconteceu nada. 
O Senador Arnon de Mello falou assim;, ~'Eu prometo", 
com_ um sorriso~ nada a_cpnteceu riaquela tarQe~ ~as ~s 
fatOs continuaram a se degenerar na luta dos Óoes Mon
tcifo com a facção liderada por Arnon de Mello. E acaR 
bou naquela tragédia, aqui mesmo no plenârio, que eu 
não vou repetir, e que o eminente Senador Passos Pôrto 
relembr_ou_~ que levou um homem coll_!o Arnon de Mello 
- que ~or coincidência do destino viemos a ser vizinhos, 
como -Seriadores, numa superquadra destã cidade -- a 
praticar um ato que ele jamais faria normalmente, a n'ão 
ser numa situação emocional em que ele vivia, de tensão 
permanente, pela ameaça permanente. ~a típica e legíti
ma dCfesa putativa prevista no Código Penal Brasileiro. 
De modo que Arnon de Mello que eu conheci foi esse, da 
primeira posse de Senador, e vim compor uma amizade 
com ele, já como Senador, agora, e como alguém já disse 
aqui, no fim da sua vida, da sua vida que é um exemplo 
da luta pelos ideais partidários, pelos ideais políticos e 
pelos ideais de bem ser~i_r à Pátria e ao seu Estado natal. 
Tanto que ali investiu toda -a-sua sabedoria, toda a sua 
capacidade d_e luJa, não só na política, mas também na 
-vida industrial, comercial, jornalística, fazendo com que~ 
Alªgoas, através da sua Organização, se projetasse na
cionalmente. 

Não quero, como disse o Senador Nelson Càrneiro, 
ser repetitivo nos elogios à memória deAmon de Mello. 
Em nome da bancada do PMDB, transmito _à lnstiR 
tuiç'ão, ao Senado, os pêsames pelo faleGimento do emi
nente Senador Arno~ de Mello, à sua digna família, re
presentada aqui no Congresso Nacional, num continuís~ 
mo histórico da vocação política, por seu filho, que ê DeR 
putado Federal e que já havia exercido; magistralmente, 
a Prefeitura_ da Capital de Alagoas. _ 

Peço a V. Ex•, Sr. Presidente, que faça constar em Ata, 
e seja transmitido à famflia enlutada, os pêsames, não s6 
pessoal, meu, mas de toda a Bancada do PMDB, pela 
perda que sofremos neste momento da figura ines-quecíR 
vel do colega Arnon de Mello. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o requerimento. (Paqsa.) 

Os Srs. Senadores qu~ o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovãdo. 
A Me$~ se aSSocia às homenagens de pesar prestadas 

pelo Senado ao nobre Senador Arnon de _Mello, que 
como jornalista e político prestou inestirilãvel serviço ao 
Estado _de _Alagoas e ao País._ Sua Excelência teve briR 
lhante carreira politica e ao Senado effipristOu seini)re o 
brilho de sua inteligência e de_ seu patriotismo. Perde o 
Senado um dos seus mais ilustres membros. -

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia Comunica ao Plenârio que fOi desigilada Comissão 
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composta dos Senadores Nilo Coelho, Luiz Cavalcante, 
J o~o _LúciQ ~ Guilherme Palmeira pa:1a representar o Se
nado nos funerais do saudoso Senador Arnon de Melh 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Raimundo Parente- Claudionor RoR 
riz- Gal vão Modesto- João Castelo- João Lobo
Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena
Milton Cabral - Marco Maciel - Luiz Cavalcante
João Calmon - Amaral Peixoto - Murilo Badaró -
FernandO Hendque-cardoso- Severo Gomes- Enéas 
Faria - Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Carlo& 
Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Antes dele· 
vantar a sessão, a Presidência convoca uma extraordiR 
nárhi" a realizar-se !loje, às 18 horas e 30 minutos, com·a 
seguirite 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâffiaR 
ra n~_ 88, de 1983 (n'i' 190/83, na Casa de origem), de iniR 
ciativa do Senhor Presidente da República, que concede 
pensão especial a Abigail Lopes, companheira do ex:R 
sertanista Francisco Furtado Soares de Meireles, tendo 

Parecer favorável, sob n9 825, de 1983, da Comiss~o 
- de FinançaS-. 
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Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comis_são de Redação _em seu Parecer n'i' 831, de 
1983), do Projeto de Decreto Legislatí_vo n~ 4, de I983Jn'i' 
117 f82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Gov-erno da República Argelina Democrática 
e Popular para a Criação de uma Comissão Mista 
BrasileiroRArgelina, concluído em Brasília, a 3 de junho 
de !981. 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 834, de 
1983), do Projf:to de Resolução n9 103, de 1983, que au
tOríZã. ·o Goveino -do EStado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quarenta e 

- (fois· milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e 
quatro_ Cruzeiros e vinte e nove centavos). 

4 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 835. de 
1983)J.do P[ojeto d~_Resolução n9 104, de 1983, que auR 
toriza o Govenro do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.058.394.126,00 
(um bilhão, cinqUenta e oito milhões, trezentos e novenR 
ta e quatro mil, cento e vinte e seis cruzeiros). 

Discussão; em tur~o único, do Projeto de Resolução 
n'1 109, de 1983 (apresentado pela Comissão de Econ~r 
rriia como conclusão de seu Parecer n'i' 836, de 1983), que 
autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentQs 
e setenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiR 
ros) o montante de_ sua_ divjda consolidada, tendo 

Parecer, sob n'i' 837, de 1983, da Comissão: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Está encer
rada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 15 horas e 8 minutos.) 
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Ata da 166' Sessão, 
em 29 de Setembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. M oacyr Dalla 

ÀS 18 HORAS E jo M!NUTOS. Acltli.M-SE PRE-
SENTEs OS SRS. SENA.DOR]iS: -· ~~ ~ 

Iris Célia - Altevir teaí- Mário Maia - Eunice 
Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- G3.lvão Modesto ~ OdaCir Soares 
- Aloysio Chaves- Gabriel HermCs- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - J cão Castelo - José Sarney -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto 
- Dinarte Mariz- Martins FilhO- Humberto LUcena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Ju-
rema- Marco Maciel- Guilherme Palmeira- João 
Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos 
Pôrto - Jutahy Mag~.lhàes ~.Lomanto Júnior- Luiz 
Viana- João Calmon- Josê Ignãcio- Moacyr Dalla 
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro ..:... Roberto Sa
turnino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Alfredo 
Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car~ 
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo - Lázaro Barboza - Gastão Müller- José 
Fragelli - Saldanha Derzi ....--Affonso Camargo - Ál
varo Dias- Enêas Faria- Jaison Barreto-- Lenoir 
Vargas -Carlos Chiarem- Pedro Simon- Octãvio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr balla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de: 63 Sr.s. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-Secretârio irá -próc'êder à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N•S 838, 839 e 840, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 74, de 1981 
(n~' 1.563-C, na origem), que "altera a redaçilo da Lei 
n"6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a pro• 
rtssão de Geógrafo". 

PARECER N• 838, DE 1983 
Da Comissão de Constitulçilo e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 
O Projeto sob exame, originãfio da Câmara dos "Depu

tados. acrescenta dispositivos ao att. 29 da Lei n'i' 6.664, 
de 26 de junho de 1979 que disciplina a profissão de Geó- _ 
grafo -, objetivando melboi" regulainentai o_ seu ,exercí
cio, em favor daqueles que, antes da lei nova, já exerciam 
a profissão em atividades de canipo ou- de~câ.tedra, e que 
não podem ser prejudicados em direH.os--adQu-iridos. 
~ aliás como a praxe tem reconhecido em anteriores 

casos de regulamentação profissional. 
A matéria foi aprovada com Parecer favorável das 

doutas Comissões de Constituição e JustiÇã. e de Tràba
lho e Legislação Social da o:utra Casa do LegislatiVo, 
tendo recebido, posteriormente, Emenda Substitutiva da 

do-uta Comissão de Educação e Cultura, que não alterou 
o Projeto no mérito. 

Assim sendo e como inexistam óbices Quanto ao as
pecto jurídico-constitucional, nOsso Parecer é pela sua 
aprovação na forma do substitutivo adotado pela Câma
ra dos Deputados. 

Sãla_das Comissões, 29 de junho de 1982. - Aloysio 
Chaves, Presidente - Martins Filho, Relator - Aderbal 
Jurema, cam voto em separado - Orestes Quércia -
Dirceu Cardoso- Josê Fragelli - Benedito Canellas -
Raimundo Parente. 

VOTO: EM SEPARADO DO SENADOR ADERBAL 
JUREMA 

O projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu
tados, de autoria do Deputado Fernando Coelho, altera 
a redação da Lei n9 6.664/79, que disciplina a profissão 
de Geógrafo~ 

2.._ Em sua tramitação pela outra Casa, foi a propo
- $_ÍÇão aprovada nas doutas Comissões de Constituição e 
JUstiÇa, de Legislação Social e de Educação e Cultura, 
tendo nesta última recebido emenda substitutiva acolhi
da pelo Plenário. 

3. Em seu relatório conclui Senador João Calmon 
pela aprovação da matéria, voto que -acompanhamos, 
wna yez que o projeto, além de se referir explicitamente 
às categorias dos licenciados, mestres e doutores em 
Geografia entre os legalmente habilitados ao exercício 
da profiss~o _de_Ge_ógrafo, ampara os que, na data de en
trada em vigor da lei, estejam exercendo, há cinco ou 
mais anos, atividades típicas dessa profissão, o que ê pra
xe sã.tidã vel - como anota o Relator- das leis de regu
lamentação profissional. 

4._ Nosso voto ê, pois, acompanhando o ilustre rela
iol- da matéria, pela aprovação do projeto, por oportuno 
e-conveniente (art: 100, item I, nll II, do Regimento Inter· 
no). 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1982. 

PARECER N• 839, DE 1983 

Da Comissão de Educa!:âo e Cultura 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O projeto em exame pretende acrescentar ao art. 211 da 
Lêi ri11 6.664, de 26 de junho de 1979, qlle "disciplina a 
profissão de Geógrafo e dá Outras providências'', os se~ 

- SUTntes itens: - -

.. Art. 29 
IV - aos licenciados em Geografia e História, 

diplomados em estabelecimento de ensino superior 
oficial ou reconhecido que, na data da publicação 
desta lei, estejam: 

a) com contrato de trabalho como geógrafo em 
órgão da administração direta ou indireta ou em en
tidade privada; 

b) exercendo a docência universitãria; 
V- aos portadores de títulos de Mestre e Dou

tor em Geografia, expedidos pOr Universidades ofi
ciais ou reconhecidas; 

VI- a todosaq_u~le5: que, na data da pu_blicação 
- dêsia lei, estejam comp-rovadamente exercendo, há 

cinco anos oU mais, atiVídades profissíonais de Geó
grafo." 

Portanto, o projeto em exãme, pretende aprimorar a 
.. ~~J.__n9_§:664, objetivando melhor r:egulamentar o exercí

cio da profissão de Geógrafo, em favor daqueles que, an
teS dano~a.lei, exerciam a profissão em ativ1dades- de 
campo ou de cátedra, e que não devem ser prejudicados 
em direitos adquiridos. 

O projeto além de se referir explicitamente às ca~t;gQ
rias dos Iicenciãdos, mestres e doutores em Geografia en
tre os legalriJ.en1e habilitados ao exercíciO da profissão de 
Geógrafo, ampara os que, na data da entrada em vigor 
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da lei, estejam exercendo, a cinco anos ou mais, a~i vida
des típiCaS dessa profissão. 

E, aliás, cOmo o costume tem reconhecido em casos se
melhantes de regulamentação profissional: 

Isto posto, somos favoráveis a aprovação do presente 
projeto de lei por achá-lo justo e oportuno. 

Sala da Comissão, 30 de junho de 1983.- João Cal
moo, Presidente- Aderbal jurema, Relator- Fernando 
Henrique Cardoso - Gastão Müller - Passos Pôrto -
Álvaro Dias - OctáviO Cardoso. 

PARECER N• 840, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Álvaro Dias 

Objetiva o presente- projeto, de autoria do ilustre De
putado Fernando Coelho, alterar a redação do artigo 211 
da Lei nll 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina o 
exercicio da profissão de Geógrafo. 

Referido dispositivo restringe o exercício profissional 
somente àquele que seja portador de diploma de curso 
superior, oficialmente reconhecido ou revalidado no 
Brasil, se estrangeiro. 

A alteração pretendida pelo projeto visa a assegurar o 
mesmo direito àqueles que, antes da lei, jâ exerciam a 
profissão em ativid3.des de campo ou de cátedra por pra
zo superior a cinco anos. 

O projeto, dessa forma, é inteiramente pertinente e 
justo, pois, além de resguardar o direito adquirido, ratifi
ca uma prãtita --ãdotada pela legislação ordinária ao re
gulamentar, pela vez primeira, o exercício de qualquer 
profissão. 

Em face dO exposto e corroborando os doutos parece~ 
res da Comissões de Cçmstituição e Justiça e de Edu
cação e Cultura, opinamos pela aprovação _do projeto. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1983, -Jutahy 
Mag~lhães, Presiden_te - Álvaro Dias, Relator - FerM 
nando Henrique Cardoso- Iris Célia- Gabriel Hennes 
- João Calmon - Helvídlo Nunes. 

~O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vaí à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
J9~Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 250, DE 1983 

Altera dispo-sitivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para o Om de garantir imunidade ao5 dlriM 
gentes sindicais. 

O Congresso Nacional deCreta: 

Art. 111 O art. 543, caput, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 543 O empregado eleito para cargo de 
administração profissional, inclusive junto a 6rgão 
de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do 
exercício de suas funções nem transferido para lugar 
ou mister que lhes difiCUltem ou tornem impossí
vcii, não podendo, ainda, ser preso, salvo flagrante 
de crime inafiançável ou ordem escrita da autorida
de judicial competÇnte." 

Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
p-ublicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Jusüllcaçio 

Trata o ptõjet<i a:e, confonne explicitado na ementa, 
garantir ünunidade ao dirigente sindical, inserindo no 
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texto do art. 543, caput9 a proibição de que seja preso, 
salvo em flagrante delito inafiançável ou ordem escrita 
de autoridade judiciária competente. - ----

Na verdade, tal direito já deveria ser reconhecido pelas 
autoridades em face do texto vigente do caput desse art. 
543, onde está dito que o empregado não poderá ser im
pedido do exercício de suas funções sindicais ... Ora, 
prender significa impedir o dirigente sindical de exercer 
suas ativídades sindicaiS, mãs não é outra COisa o que faZ 
a repressão policíal em quaisquer movimentos grevistas. 

Por isto, para tornar mais explícito ainda o texto e a 
garantia sindical, propomos esta modificação ao referido 
dispositiVo. 

Sala de Sessões, 29 de setembro de 1983. -Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N' 5.452- DE i' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação du Leis do Trabtlho. 

Art. 543 O empregado eleito para cargo de adminis
tração sindical ou representação profissional, inclusive 
junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá sedm
pedido do exercício de suas funções, nem transferido 
para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossfvel 
o desempenho das suas atribuições sindicais. 

(Às Comissões de Constituição e Just(ça e deLe
gislação Social) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 251, DE 1983. 

Autoriza a contagem recíproca para aposentadoria 
de tempo por serviço público e de atlvidade privada 
dos professores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Passa a vigorar- com a seguinte fedação o 

"caput" do artigo 59 da Lei n~ 6.226, de 14 de julho de 
1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempO 
de serviço público federal e de atividade privada, para 
efeito de aposentadoria: 

"Art. 59 A aposentadoria por tempo, com 
aproveitamento da contagem recíproca, autorizada 
por esta lei, somente serâ concedida ao funcionário 
público federal ou ao segurado do Instituto Nacio
nal de Previdência social (INPS), que contar ou ve
nha a completar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, 
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na 
Constituição Federal, de redução para 30 (trinta) 
anos de serviço, se mulher, juiz ou professor e para 
25 (vinte e cinco) anos, se professora ou ex
combatente". 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

-Justificação 

O Art. 59 da Lei n9 6.226, de.,I975, tem, presentemente, 
a seguinte redação. 

"Art. 511 A aposentadoria por tempo de ser
viço, com aproveitamento da contagem recíproca, 
autorizada pór esta lei, somente será concedida ao 
funcionário público federal ou ao segurado do Insti
tuto Nacional de Previdência Social (INPS), que 
contar ou venha a completar 35 (trinta e ciricO) anOs 
de serviço, ressalvadas as hipóteses expressamente 
previstas na ConstitUição Federal, de redução para 
30 (trinta) anos de serviço, se mulher ou juiz, e para 
25 (vinte e cincO) anOS, se eX-combatente. 
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Parágrafo único. Se a soma dos tempos de ser
viçO ultrapassar os limites previstos neste artigo, o 
execesso não será considerado para qualquel- efei
tO". 

Conseqüentemente, a regra gerai para contagem recí
proca de tempo de serviço para fins de aposentadoria na 
forma da legislação atual ê a exigência de 35 anos de ati
vídade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas 
na ConStituição Federal, de redução para 30-RiiOs de ser
viço, se mulher ou juiz, e pai'a 25 anos, se ex-combatente. 

Ocorre, todavia, que, nessa parte o texto constitucio
nal sofreu alteraÇões, no que diz respeito ao tempO exigi~ 
do para aposentadoria dos professores, nos termos da 
Emenda à ConstituiÇão n9 18, de 30 de junho de 1981. 

Impõe-se, portanto, a alteração da Lei n"' 6.226, de 
1975, para ressalvar, tambêm, a situação dos professso
res que, se do sexo feminino poderão requerer sua apo
sentadoria após 25 anos e se do sexo masculino poderão 
fazê-lo quando contarem 30 anos de ativídade, eis que tal 
hipótese está, como nos demais casos, contemplados 
pela legislação, expressamente prevista na Constituição 
Federal. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1983. Fernando 
Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 6.226- DE 14 de julho de 1975 

Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de 
serviço público federal e de ativldade privada, para 
efeito de aposentadoria. 

IArt. _59 A aposentadoria por tempo de serviço, com 
aproveitamento da contagem recíproca, autorizada por 
esta lei, somente será concedida ao funcionário público 
federal ou ao segurado do Instituto Nacional de Previ
dência Social (INPS), que contar ou venha a completar 
35 (trinta e cinco) anos de SetViço, ressalvadas as hipóte
ses expressamente previstas na Constituição Federai, de 
redução para 30 (trinta) anãs de serviÇo; se mulher ou 
Juiz, e para 25 (v1il.te e cinco) anos, se ex-combatente. 

Parâgrafo único. Se a soma dos ieffijmS de serviço ul
trapassar os limites previstos neste artigo; o excesSo não 
serâ considerado para qualquer efeito. 

Art. 69 O segurado do sexo masculino, beneficiado 
pela contagem recíproca de tempo de serviço na forma 
!!esta Lei, não fará jus ao abono mensal de que trata o 
item II, do§ 49, do artigo 10, da Lei n9 5:890, de 8 de ju
nho de 1973. 
• , • , • , , , , , , , , .co_,;,., ~,,, • .---.-_.-;___.;_,=.,_-,_ •--• ;c;,_; •-• • • ;-, • • 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de--Le
<$i.slação Social.) 

O SR.P~ESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. (Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem n? 184, de 1983 (n9 
358/83, na origem), de 28 do corrente, pela qual o Se
O.hor Presidente da República, luis- termos do dfsposto 
no-art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o 
item I do artigo 29 da Resolução n9 62/75, modificada 
pela de n9 93/76, ambas do Senado Federal, solicita au
torização para que o Governo do Estado do Maranhão 
possa realizar operação de crédito, para os fins que espe
cifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
. cia comunic"a ao Plenãrio que, em virtude do faleciinento 

do nobre Senador Arpon de Mello, assume, em caráter 
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definiHVo, O iiiRndato de Senador pela Representação do 
Estado de Alago~. o nobre Senador_ João Lú~io. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. J9.$ecretârio. 

E lida a seguinte 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País a partir de 1~ de outubro, a fim, de 
no desempenho de missão com que me distingUiu o Se
nado, participar, como Delegado do Grupo Brasileiro e 
V ice-Presidente dos Membros Afiliados, da S• Assemble
ia Geral da Organização Mundial de Turismo, a ser rea
lizada em Nova Delhi-India. 

AtenciOsamente saudações - Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -~A Presidên
cia fica ciente. Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 88, de 1983 (n9 190/83, na Cã.Sa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
p6blica, que concede pensão especial a Abigail Lo· 
pes, companheira do ex-Sertanista Francisco Furta
do Soares de Meireles, tendo 

Parecer favofável, sob n9 825, de 1983, da comis
são 

- de Finanças. 

Em votação o projeto. 
Conçedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte" 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Eu qUeria deixar consignado nos Anais o meu aplauso 
à compreensão do Senhor Presidente da República, que, 
quebrando um tabu existente neste Pais, sugere uma pen~ 
são para a companheira do ex-Sertanista Francisco Fur
tado Soares de Meireles. 

Realmente, Sr. Presidente, toda a legislação, toda a 
doutriria e tOda a jurisprudência evolui no sentido de as· 
segurar à companheira de longos anos a pensão devida 
ao maiiCfo: 

Lembro-me que, no começo de minha vida parlamen
tar, apresentei um projeto nesse sentido que, afinal, se 
converteu em -lei, através de iniciativa semelhante do De
putadO paulista Campos Vergai; era para a companheira 
de Catulo da Paixão Cearense, uma PObre senhora que 
vivia de lavagem de roupa, cujo nome, se não me enga
no, era Maria Cândida de Souza. 

Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para 
louvar a compreensão do Senhor Presidente da Repúbli
ca e pedir ao Senado Federal que aprove, com a maior 
brevidade, projeto de minha autoria, que deve estar ain
-aa -penando ria- CómiSSãõ de Constituição e Justiça, que 
risca da Lei n~ 4.069 a exigênCia de ser necessária a im
p_ossibilidade do casamento, para que a companheira do 
funcionãrio civil possa continuar recebendo a pensão e o 
salãrio~fanlília que aquela lei de 62 autoriza. 

No Estatuto dos Militares, consegui cancelar essa cla
usula, mas el~ continua pesando sobre os servidores ci
vis, principalmente sobre as suas companheiras, na hora 
do desetilace. Tenho recebido numerosas cartas, porque 
o Poder Público Federal está cassando o salário-famflia 
dessas companheiras que, no entender do Governo, po-
deriam casar porque existe o div6rcío, esquecidos de que 
muitas vezes esses servi!iores são humildes, não têm co· 
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nhecimento exato da lei, não têm recursos para propor a 
ação respectiva e se valem de uma Justiça gratuita que 
demora anos e anos. Eles morrem e deixam as suas com
panheiras em absoluto desamparo. 

Quero aproveitar, Sr.Presidente, esta oportunidade 
para, louvando a iniCiativa e-a seiiSibilidiide do_ Senhor 
Presidente da República, que não se deixou levar por 
qualquer tabu, fazer um apelo à Comissã~_ de Consti
tuição e Justiça para que apiove este proJeto e. à Lide
rança da Maioria aqui presente, representada pelo erni-_ 
nente Senador Aloysio Chaves, para que faça aprovar 
essa proposição, de modo que o que hoje ocorre com os 
militares, também passe a ocorrer com _os ciVis. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matêria vai à sanção. 

.E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"' 88, de 1983 

(n"' 190/83, na Casa-de origém) 
De iniciativa ~o Sr. Presidente da República 

Concede pensão especial a Abigall Lopes, compa
nheiro do ex-sertanista Francisco Furtado Soares de 
Meireles. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 t concedida a Abigail Lopes uma pensão es
pecial, mensal, de valor correspondente a 2 (duas) vezes 
o maior salârio mfnimo vigeilte--no Pais. 

Parágrafo único. -Essa pensão não se estenderá a des
cendentes ou a eventuais herdeiros da beneficiada. 

Art. 29 A despesa desta lei correrã à conta de Encar
gos PrevidênciaiSda União·=--Recursos sob Supervisão 
do Ministério da Fazenda, 

Art. 3_9 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 411 Revogam-se as disposiçõeS em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação final (o
ferecida pela Comissão ·de Redução em seu Parecer 
n9 831, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 4, de 1983 (n9 117/82, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo entre o Gover
no da Repúblcia Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina, Democrá~ca e Populf_lr para 
a criação de uma comissão mista brasileiro-argelina, 
concluído em Brasfiia, a 3 de jUnho de 1981. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como 

deÍ1nitivamente aprovada, nos termos do art. ~59 do Re
gimento Interno. 

A matéria vaí à promulgação 

É a seguinte redação final aprovada 

Redação final do Projeto de DeCreto Legislativo nl' 
4, de 1983 (n9 117/82, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o CongressO Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, incisO- I, da Constituição, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N~> • de 1983 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re-
pdblita Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argelina Democrática e Popular para a Criação de 
uma Comissão Mista Brasileiro - Argelina, conclui
do em B~asflia, a 3 de junho de 1981. 

O Congresso Nacional- decreta: 

Art. li' S aprovado o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argelina Democrática e Popular para a 
Criação de uma Comissão Mista Brasileiro - Argelina, 
concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3: 

Discussão, em turno único, da Redação final (o
ferecida -pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 834, de 1983), do Projeto de Resolução n<Jo 103, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ !2.742.087.534,29 (doze bilhões, sete· 
centos e quarenta e dois milhões, oitenta e sete mil, 
quinhentos e trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove 
centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a paiãVfa, encerro a discus

são. 
Encerrada esta, a redação final ê dada como definiti

vamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno. 

A matéria vafà promulgação. 

_e a seguinte a redação final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Resolução rt9 103, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. _ 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presiden!e. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE !983 

Autoriza o Govenro do Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operado de crédito no valor de CrS 
12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quaren· 
ta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trin
ta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos). 

O Senado Fedúal resolve: 

Art. 19 _t o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido pelo item IV do art. 21' da Resolução n<Jo 62, 
de 28 de outubro de 1975, alterada pela de n9 93, de 1 I de 
outubro e-1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o i'egistro de uma emissão de.3.550.683 (três mi
lhões, quinhentos e cinqUenta mil, seiscentos e oitenta e 
três) ObrigaçOes-do TesoUro do Estado do Rio Grande 
do Sul - tipo Reajustâvel - ORTE- RS, equivalente 
a Cr$ 12!742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e qua· 
renta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trin
ta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos), considera
do o valor nominal do título de Cr$ 3.588,63 (três mil, 
·quinhentos e oitenta e oifõ cruzeiros e sessenta e três cen
tavos), vige·nte em abril83, cujos recurso são destinaos a 
investimentos no setor agrícola, naquele Estado, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
Sil no respectivo prOcesso. 

::A-it: i9 Esta RCSoluÇão entra em vigor na data de 
sllã-P\iblicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4: 

Dis-cussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 
835, de 1983), do Projeto de Resolução n<Jo 104, de 
1983, que autoriz<t o Governo do Estado de São 
Paulo a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.058.394.126,00-(um bilhão, cinqUenta e oito 
milhões, tr~zentos e noventa e quatro mil, cento e 
vinte e seis cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro--a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final ê dada como 

aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Inter
no. 

A matêria vai à promulgação. 

_t a seguinte a redação final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 104, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUCxO NO , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Sio Paulo a con· 
tratar operação de crédito no vaJor de CrS 
l.M8.3!M,126,00 (um bllhio, cinqUenta e oito mi
lhões, trezentos e noventa e quatro mll, tento e vinte e 
seis cruzeiros). 

O Senado Federal resolve; 

Art. I 9 ~ o Governo do Estado de São Paulo, nos 
termos do art~ 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a cóntratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 1.058.394.126,00 (um 
bilhão, cinqüenta e oito milhões, trezentos e noventa e 
quatro mil, cento e vinte e seis cruzeiros), corresponden
tes a 441.264,15 ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de CrS 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e 
oito cruzi::iros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em 
outubroj82,junto à Caixa Econômica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, com fiança a ser ·prestada 
pelo Banco do Estado de São Paulo S/ A- BANESPA, 
destinada à implantação de penitenciária em São Josê 
dos Campos- SP, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na_ data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item S: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 109, de 1983 (apresentado pela Coniissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 836, 
de 1983), que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e 
oito milhões, dUzentos e sessenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob nl' 837, de 1983, da Comissão: 

-de Constltufçio e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
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Em votação. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

1:: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 109, DE 1983 

Autoriza o Governõ do Estado de Mato Grosso do 
Sul a elevar em CrS 2.878.260.000,00 (dois b[lbões, 
oitocentos e setenta e oito milhões, duzentos e sessen· 
ta mU cruzeiros) o montante de sua dMda consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~' f: o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, nos termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar 
o montante de sua dívida consolidada interna em CrS 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta Coito 
milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros), correspon
dente a 1.200.000 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 2.398,55, ·vigente para- o 411 trimestre de 
1982, a fim de que possa contratar emprêstimos até o li
mite acima citado, junto ao Banco do E:;tado de Mato 
Grosso Sf A, este na qualidade de agente finafl(:eiro dg 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados à inte
gralização do F AE - MS, como ·complementação aos 
recursos dos Estados, em contrapartida aos do BNH 
(subprogramas REFINAG/REFINESG) para ~comuni
dades dessa integração; e garantir recursos adicionais ao 
Estado, para atender ao abastecimento de ãgua às comu
nidades de pequeno porte, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro-
cesso. 

Art. 2~' Esta res_olução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a 
matêria conStante dil Oi:'dem do Dia. 

Há oradores inscritos. __ _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. PronunCia o 
seguinte discurso.) - Sr. PresidCD.te e Srs. Senadores: 

Nestes últimos dias, esta Casa tem debatido, por 
vârias vezes;'os problemas- de írregularidades e ilegalida
des que grassam nos mercados financeiros, no sistema 
bancário, nas bolsas de valores e em vãrios setOfes da 
AdminiStração Pública. 

Acentuamos em nosso último discurso, inclusive, os 
perigos que decorrem, em termos de corrupção e impuni
dade, da: falta de firmes e claras regras de conduta, de 
planos coerentes e consistentes, de controle, enfim, d~s 
atividades econômicas de interesse nacional. 

A Nação, entre indignada e perplexa, assiste ao alas
tramento destes escândalos e. do comprometimento ma
terial e moral das instituições econômfcaS e jurídicas cm 
que se lastreia o desenvolvimento do País. E, pasmada, 
dirige seus receios e clamores àqueles que, no Congresso 
a representam, à espera de que atitudes sejam tomadas 
para coibir e para previnir tal estado de coisas. 

Entretanto, o que pode o Congresso? De que instru
mento dispõe para atuar nestes casos, com pelo menos 
razoâvel eficâcia? Como pode assenhorear-se do que 
ocorre nestes campos, em tempo hábil para agir? 

Estamos, novamente, com um caso de extrema gravi
dade sendo divulgadO pela Ini:Prensa: o d-as maniPu
lações, na Bolsa de Valores, de opções e ações. da PE
TROBRÃS e de outros papéis pelos grupos Nahas, Con
de(BCN, CREFISUL, Citibank e outros agentes finan
ceiros nacionais e, também, estrangeiros. Naturahnente 
com graves prejuízos e serissimos riscos para O País. E 
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pondo em jogo a própria independência de uma das mais 
importantes e estratégicas empresas estatais do Brasil. 

O que de fato está ocorrendo? Quem são, precisamen
te, os autores e membros de tais peripécias? De oride pro
vêm o poder e as influências necessârias para levar 

_ adiante estes negócios atrabiliãrios? Hã pontos de apoio 
nos altos escalões do comando econômico das âreas de 
Governo ligadas ao setor? 

Tudo isso precisa ser esclarecido. Informações SériaS e 
precisas devem ser fornecidas por alguêm. Investigações 
deveriam ser imediatamente dese_n_cadeadas para aclarar 
e apontar soluções para os danos virtuais que isto_ vem 
causando_ a'o País. Mas como conquistar tudo isso? 

Era nossa intenção trazer à Mesa um requerimento de 
informações sobre estes e outros casos. Contudo, isto so
inenie·é possfvel se houver ffiãiéiii_COI-reiata, ttãmffando 
no Senado- conforme reza a letra b, do artigo 239, do 
Regimento Interno. Ou; alternativamente, se o CongreS~ 
so dispusesse de suas prerrogativas fy.ndamentais, no 
exercíciO de sua função controladora, como diz a letra a, 
do mesmo artigo. E que- remete ao Artigo 4-5 da COnsti
tUição, q'ue determinava- e até hoje não foi obedecida 
- a regulamerttação do poder de fiscalização a ser exer-
cido pelo Congresso. _ 

_i\, falta- desta elementar disposição, ficain os represen- -
tantes do- Povo a dCpender <fe que a Imprensa _: feliz
nlentê com um graU relativalnente alto de indeperidência 
-Consiga furar- o manto de acobertamento, de -diSSiffiu
lações e de secretos conluios, para trazer a público tais 
escândalos. E, restritas_ a eStas fontes e. fraudados-Do di
reito elementar de informar-se, os membros desta Casa -
vênl frustrarem-se-seus objetivos principais. Não é possf
vel controlar, não_ é possível legislar preventivamente, 
nem é possível exigir, _com eficiência, o deslind~en~o 
desses casos e a punição dos responsáveis. 

Porque ao Executivo nào se pode sequer pedir infor
mações; não hâ, em muitos casos, conveniência, nem in.: 
teresses em fazê-lo~ E se dá margem a pensar-que a ele 
tampouco interessa descobrir culpados ou envolvidos; 
porque - imagina-se também - sequer interessa rom
per eventuais impunidades. 

- Não obstante, Sr. Presidente, podemos requerer, e 
agora o fazemos, que seja reproduzido nos Anais desta 
Casa, o artigo -do Jornalista Hélio Fernandes, publicado 
na Tribuna da Imprensa do dia 26 de setembro último c 
reproduzido na Folha de S. Paulo do dia 27 de setembro, 
sob o título de "O Escândalo da PETROBRÁS e das 
Opções e os Lucros de Nagi Nahas, Pedro Conde BCN e_ 
Cifibank". 

E que, pelo menos simbolicamente, possamos encami
nhar, como se fora um Requerimento de Informações, 
baseado na letra a, do artigo 239, de nosso Regimento, 
as indagações pertinentes ao fato. _Comõ" se realmente 
pudéssemos estar realizandO o sonho de termos um Con
gresso soberano, atento, informado, poderoso, útil à 
Nação cm seus clamores e em sua indignação. Fundado 
em poderes constitucionais que não ficassem na letra de
sobedecida da Carta Magna. 

E que, diante das virtuais denúncias, ou do levanta
mento dos fatos mais evidentes, se pronunciem as lide
ranças do Governo, talvez dando conta à Nação, do que, 
efetivamente, está acontecendo. 

Era o que eu tinha a dizer. Mui to bem. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
ÁLVARO DIAS EM SEU DISCURSO: 

O ESq.NDALO DA PETROBRÃS E DAS OPÇÕES 

E OS LUCROS DE NAGI NAHAS, 
PED.RO CONDE BCN E CITY BANK 

No momento em que o povo brasileiro morre de fome, 
em qUe o "governo" diz que a salvação é: o corte dos sa· 
lârios, na Bolsa de V alares são praticadas negociatas 

incríveis,-· PfoPOrcionaridO lúcios fabulosos para alguns 
aVentureiros. Os-·maioies ganhadores até ·a momento 
pelo menos nos últimos-dois meses, são: Nagi Nahas, Pe
dro Conde (gue ~té hâ pouco foi Presidente da Fede
ração dos Bancos), o BcN· (do mesmo Pedro Conde), 
City Bank, a S/N CREFISUL-City Bank a Aceite e a 
Sacieté Generale, registrada no Brasil como Banco_Son
geral, !igadís§ima às trampolin~gens do Senhor Nagí 
N abas. Vamos contar os fatos resumidamente, pois se 
fôssemos nos aprofundar na questão, teríamos que escre
ver um jornal inteiro. Começamos pelo início, cOmo ê de 
boa técnica._ Numerando os itens para melhor esclareci
mento do leitor e para que a CVM possa ver quais os 
itens que pod_em ser liquidados imediatamente. 
1-O senhor Nagi Nahas estãjogando em dua~ fren

tes: comprar açõ_es da PETROBRÁS e vender opções da 
mesma PETROBRÃS. Assim, ele ganha nos dois lados, 
pois o seu sonho é dentro de uns 3 anos mais ou menos 
ter 15 po:i- cento das ações da PETROBRÁS. 
2- Inicialmente a estratégia do senhor Hagi Nahas 

era cofi(miüir comprando ações e vendendo opções, pois 
assim; tUdo o q·ue ele ganhava em opções ia empregandii 
em ações, e cada vez iria aumentando mais a sua posição_ 
na PETROBRÃS. 

3- Nessa __ aventura, ele_estava amparado em três gru
pos, que eram o SfN_City_Bink, a Societé Generale, e o 
BCN- Pedro Conde, um jogador terrível que tem tam~ 
bém uma Corretora em São Paulo, A Sistema, especiali
zada em dar tacadas na Bolsa. (A Sístema é operada di
retamente pelo próprio Pedro Conde, que _de 10:30 às 13 
horas não estâ para ninguéin, fica -só fazendo movimentO 
na Bolsa, comprando e vendendo ações, comprando e 
vendendo opções, financiando o senhor Nag1 Nahas, e 
dando tacadas fantásticas, que deixam todo mundo es
Ca"ndalizado. Principalmente por que- ele usa para isso 
um Banco e uma Corretora.) 

4 - Dois bancos estrangeiros, o City Bank e o Societé 
Generale, vêm para o Brasil, não para financiar o nosso 
progresso e o nosso desenvolvimento e sim para ajudar 
as grandes tacadas do mercado financeiro. 
5-0 senhor Nagi Nahas está operando única e ex

clu_sivamente a crêdito, da seguinte forma. A S,'N -
City-Bank financiou para ele a compra de 400 milhões de 
opçõeS da PETROBRÁS conhecidas como JC. 

6- O BCN - Pedro Conde SiStema, financiou para 
o senhor Nagi Nahas, a c_ompra de l bilhão e 800 mi
lhões de opções também da PETROBRÁS (o senhor 
Nagi Nahas_ s{j opera com PETROBRÁS do Brasil, 
como todo jogador superticioso, s6 joga em determina
dos números ou cores. O c;enhor Nagi Nahas só opera 
com PETROBRÃS 8.s ações qUe ele tinha do_ Banco do 
Brasil, trocou por PETROBRÁS.) 
7- A Aceite_ é financiada pela própria Bolsa de São 

Paulo, e então financia o senhor Nagi Nahas, ganhando 
uma comissão nesse repasse de financiamento. Motivo 
da Bolsa de São Paulo, para financiar a compra de PE-
TROBRÃS: até hâ pouco tempo, PETROBRÃS era 
muito pouco negociada_ em São Paulo, lâ só existiam 
praticamente os papéis locais. Agora, a própria Bolsa 
quer trasformar a PETROBRÁS em grande atração 
como é no Rio._ 

8-0 senhor Nagi Nahas vai comprando ações no 
seü próprio nome (coisa que a Lei permite). Mas como a 
CYM só permite que cada pessoa compre 50 milhões de 
opções no Rio e 50 milhões em São Paulo, ele vai usando 
os nomes mais variados e disparatados, nomes de ami
gos, nomes fictícios, um tumulto completo. 
9-Se a CVM quiser, a coisa mais fácil é derrubar o 

senhor Nagi Nahas, identificando os mais variados no
mes que ele vai utilizando nas suas aventuras. Toda ope
ração tem- que tet um nome, que fica impresso no cOm
putador. Logo depois de acabar o pregão a própria BolO: 
sa ou a CVM pode saber quem está operando dentro do 
limite ímposto pela própria CVM, ou quem estA agindo 
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com nomes fictícios. Como é que o senhor Nagi Nahas 
pode ter 400 milhões de opções no Rio e mais l bilhão e 
800 milhões tamb_êm de opções atravês do BcN- Pedro 

. Conde - Sistema, se o seu limite é apenas de 100 mí~ 
Ihões de opções? 

lO- Além de burlar a Lei, o senhor Nagi Nahas, ago~ 
ra com a ajuda poderosa do senhor Pedro Conde que usa 
o BCN para isso, tumultua o mercado inteiro. Pois nin# 
guém mais sabe -se- ele -tem opções ou se não tem, jã que 
da mesma forma que vai comprando por nomes varia~ 
dos, vai vendendo também usando nomes estranhos e 
sem razão de ser. 

II -Dizem até mesmo que desses 2 bilhões e 200 mi
lhões de opções, o senhor Nagi Naha.s-Pedro Conde já 
teriam vendido mais ou menoS l Oilhão e 500 milhões, fi
cando apenas com 700 milhões. 

12- Com essas 700 milhões de JC ou OPT7 em São 
Paulo, eles puxariam o mercado digamos até 2 cruzeírOs, 
até amanhã (ou quem sabe hoje mesmo) e então começa~ 
riam a vender e levariam as opções a pó. 

13- Assim, tendo ganho uma fábula de dinheiiO na 
ida (compra), ganhariam outra fábula na volta (venda), 
deixando o mercado completamente atordoado. E isso 
nem é dificil de fazer, o mercado está mais do que prop[
cio a essa operação. __ -

14- O senhor Nagi Nahas, quando operava nos Es
tados Unidos, também usava esse expediente de vários 
nomes. Quando ganhava, ganhava e ficava com o lucro. 
Quando perdia, dizia que rião tinha nada com isSO, qUe 
aqueles nomes não haviam sido utilizados por ele, etc. 
etc. 

15- E assim acabou tendo que fugir dos Estidos 
Unidos e veio parar no Brasil. Há pouco· menos de I 
mês, o próprio jornã.l O EsTai!OáeS. Paulo publicou ex
celente matéria sobre isso. A única diferença -do método 
de agora, ê que nos Estados Unidos, o senhor Nagi 
Nahas operava ao mercado de Comodyties. 

16- Outra coisa qUe atrapalha tremendamente o 
mercado, é aquele pregão fajUtO de São Paulo, de 2 às 3 
da tarde. Os pregões normais do Rio e de São Paulo ter
minam a 1 hora da tarde. Em São Pil.ulo vai todo mundo 
almoçar ou come um sanduíche na Bolsa mesmo, e volta 
para mais uma hoia de pregão. 

17- Ora, como no Rio não existe pregão de i às 3, 
então São Paulo fica absoluto para puxar as ações e 
opções para cima ou para baixo. E no dia seguinte, ê-ló~ 
gico que o pregão do Rio tem que ser igualado na aber
tura ~o fechamento do pregão de São Paulo. 

18- Como se vê, um absurdo completo1 que a CVM 
poderia acabar com uma penada, determinando_que aca
be. essa hora extra da Bolsa de São Paulo. 

19- Quanto ao City Bank e a Societé Generale,-nos· 
Estados Unidos e na França, já estariam J)i.inidõs-há 
muito tempo po·í p·râtíCa ilegal. -

20- No Brasil acontecerá alguma coisa a alguém? 
Queremos ver. 

Hélio Fernandes 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente C Srs. Senadores: 

O CONTRAN, que no primeiro semestre deste ano 
conseguiu, apesar de todos os protestos, tornar obriga
tório urrr novo cínto de segurança para os veiculas, ein
bora o atual seja usado talvez por menos de 5% dos 
usuários, vem agora, mais uma vez oneratido a bolsa do 
proprietáríci, que mal pode atender às despesas de com
bustível e pagar a elevada Taxa Rodoviária Única, pi-o
mover a mudança de placas, a partir do dia fi' dejaneir_o_ 
do próximo ano. 

Estamos vivendo uma crise- quC,-Como já referimos 
tempos atrás, é mais grave que a de 1929, e ao que tudo 
indica· ainda tiremos multo temPo pela frente para dela 

sair, mas o CONTRAN quer que no próximo ano te"nha~ 
mos ã:s placas dos ~rros refletivas, como que antevendo 
um escuro mai-or e a necessidade dessa novidade para 
-que possam ser vistas os números pelos agentes dos DE
TRANs. 

Não podemos concordar com mais esta obrigatorieda
de, sem razão maior para sua implantação tão imediata, 
quando ViveínOs dias de muitas difículdades e onde 
aqueles que posSUem carros, em sua esmagadora maioria 
rl"a classe inédiã-; estão a cada dia seD.do obrigados a 
achatar o nível de vida para poderem atender às necessi
dades mínimas de sobrevivência. 

Hoje o ã.utom6vel não é mais artigo de luxo, mas ins
tru-mento indispensável ao ~ercício das muitas profis
sões, e seus proprietários não devem ser agravados indis
criminadamenté, como vem ocorrendo, não só pelos au
-mentos sucessiv"oS âos combustíveis, dos pneus, das 

peçãs-e já agor"ã -corri futilidades, além de já estar na 
agenda da Receita Federal outra mudança, esta no ven
cimento da Taxa Rodoviária Única, que vai deixar de ser 
no mês correspondente ao último número da placa, para 
cobrar-se em data fixada pelo Governo, certamente para 
que quase todos paguem antecipadamente a referida 
contribuição. 

Ao fazer este registro, queremos apelar ao ilustre Mi
nistro da Justiça, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, no sen~ 
tido de que mailde sustar taf iniciativa do CONTRAN, 
por -inoportUna e desnecessária, já que as letras e os nú
merOs- daS ãtuais placaS irão atender ainda por muitos 
anos à necessidade do País, não sendo urgente mais uma 
letra, cOmo se pretende implantar. 

----Este o apelo que formulamos e a esperança de que, 
desta vez, o CONTRAN seja impedido de onerar, injus
tificadamente, os proprietários de veículos de todos os ti
pos. 

Era o que tinhii a dizer-. (Muito bem!) 

_ O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaJla)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-~ _(En1 regilpe d~urgência- Art. 371, c, do Regimento 
[~terno.) 

DiscussãO, em turfU,J_ único, do Projeto de Lei, da Câ
mara n11 54, de 1983 (n9 88lj79, na Casa de origem), que 
regula o exercício da profissão de Técnico em Planeja
mento Turístico e determina outras providências. (De~ 
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Economia, de LegislaÇão Social e de Edu
Cação e Cultura.) 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen~ 
to In.terno), do Projeto de Lei dç Senado n~' 77, de 1981 
- Complementar, de autoria do Senador Franco Mon
tara, que cria, nas regiões metropolitanas, o Conselho 
AdministratiVo constituído peios Prefeitos e por repre
sentantes das Câmaras Municipais, modificando a Lei 
Complementar n~' 14, de 8 de junho de 1973, tendo 
P~REC?RER, sob no;~ 740, de 1983, da Comissão: 

---de cOnsütuiçÜo e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

V o tacão, em turno único, do Requerimento n~' 793, de 
__1_5)8_3, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos 

do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Requerimento n~' 784, de 1983, de autoria do Se
nador Henrique Santillo, que solicita criação de uma Co~
missão Especial Mista que deverá ser formada de I l Se-
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nadares e ll Deputados federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econô
mico, soçial e insti~ucional do País. 

4 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296_ do Regimen

-to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris

-diÇãO- em todo ô- teáliório nacional, tendo 
PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida· 

de, com voto vencido do Senador José Ignácio. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 39, de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% (setenta por cento) para os servidores públicos fede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob no;> 739, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~" 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob n~' 738, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~ 

de e injuridicídade. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
do no;~ 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do 
Júri Popular, que altera dispositivo do Código de Pro
cesso Penal, tendo 

PARECER, sob n~' 741, de_l983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

substitutivo que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 
DISCURSO PI10NUNCIADO PELO SR. JO

SE LINS NA SESSÃO DE 28·9·83 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSE UNS (Para discussão.)- Sr. Presiden
te, SfS. Senadores. 

Sou o autor desse projeto, que tem criado tanto celeu
ma entre farmacêuticos e -biomédicos - e por que não 
dizer que tem devídido tanto o Parlamento. 

A organização da atividade humana, Srs. Senadores, 
não pode decorrer de mero artificialismo; ela deve se 
ajustar à necessidade da comunídade. As profisSões têm 
que_ servir à coletividade; não é a coletividade que deve 
servir ãos profissionais. Essa regra deve ser sobservada 
em todas as áreas, principalmente na área das profissões 
liberais. Est1:1s têm, aliás, uma responsabilidade maior, 
porque se colocam no ápice da pirâmide profissional. Se 
olharmos um pouco para o passado veremos que as pro~ 
fissões não eram _muitas: o Direito, a M:edici11a, a Enge
nharia, ã. Fanpácia e umas poucas outra.s. Det;tre elas 
realça-;a exuberantemente o Direito; como uma c.! asse ai-
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tamente prestigiada a dos médicos_ e ao lp.do dos médicps 
os farmacêuticos como complemento essencial à prática 
da Medicina. O mundo mudou; a medicina socfálizou-se. 
A produção de remédios encaminhou-se de modo total
mente diverso daquela que prevalecia há algun~~nos, de 
modo tão- comum entre nós: o médio formulava a receita 
e o farmacêutico a .. aviava"- como dizfamos na minha 
pequena cidade. Ao farmacêutico competia 
responsabilizar-se pela manipulação das drogas, muitas 
delas perigosas, com o extremo cuidado de preparar as 
poções receitadas pelos doutores. Eles tomavam conta 
das farmácias que parã ilós eram pontos quase obriga
tórios, todas as vezes que alguma doença _nos angustiava 
a família. 

Tudo mudou, Sr, Presidente. Aí estão os laboratórios 
fabricando em massa os remédios. Os médicos já não 
formulam; os farmacêuticos já não são n"tcesSârios -às 
drogarias, porque estas se transformaram em loja de 
venda. Alguns deles são, hoje, ainda, responsáveis por 
essas lojas-farmácias sem poder, no entanto, fiscalizar as 
suas atividades. Tive farmacêutico entre meus irmãos -
não posso ficar indiferente ~os problemas_ desses profis
sionais. 

Agora, em vista da enorme transformação por que 
passou a sociedade, os farm_acêuticos são profissionais 
deslocados, e buscando encontrar um novo caminho, al
guma coisa nova, alguma coisa útil à comunidade . .e. pre
ciso ajudá-los. 

Aparentemente, porém, eles mesmos se fixaraffilla 
conquista da área da análise clínica-laboratorial. _ 

O Sr. Jalson Barreto- Permita-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JOSt UNS- Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Jaison Barreto- Para que não passe em bran
co. V. Ex• presta um desserviço à farmacologia brasilei
ra. Na verdade, se distorções existem nessa área é fruto 
de uma politica governamental que obstaculiza a pres
tação de serviço da inteligência brasileira, numa área eni 
que somos muito dependentes. Se o governo que criou a 
Central de Medicamentos ouvisse, por exemplo, o seu 
Presidente, essa admirável figura de José Felício Scár
dua, e soubesse das dificuldades que tem para implantar 
uma verdadeira indústria farmacêutícã brasileira, se va
lorizasse o nosso profissional, se não se castrassse inclu
sive na formação de farmacêutico que tem como.discipli
na facultativa a quíniica fannacêutica, teríamos aberto 
um campo; um espaço admirável para esses profissio
nais. Então, não cabe responsabilizâ-los por erros e 
omissões da classe, que reconhecemos, mas fruto muito 
mais dos desacertos da visão_que o governo tem tido nes
sa ârea, do que do apetite, da vontade dessa gente de 
contribuir para um Brasil melhor. 

O SR. JOSli LINS .,- V, Ex• ..• 

O Sr. Jaison Barreto - Nâo estão perdidos. Eles têm 
consciência absoluta do que podem prestar em termos de 
serviço à Nação. Agora, não podem estar perdendo tem
po e fazendo greve, porque o governo em função de uma 
política errada, do Müiislério da Educação e Cultura, 
permite formação de cursos em áreas afins, enquanto 
uma imensa gama de conhecimentos estão a{ para serein 
explorados, a fim de se ter uma política educacional me
lhor. 

O SR. JOSt UNS- Ouvi V. Ex• o bastant_e. .. 

O Sr. Odãclr Soares- V. Ex• concederia um aparte? 

O SR. JOSt LINS - Um momento. Respondo de 
início ao aparte do nobre colega Sen. Jaison Barreto. V. 
Ex• tem toda razão. Não estou aqui identificando as cau· 
sas que, aliás, são patentes dessa transformação social ou 
de alguns desacertos da política governamental, em ma-
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téria política farmacêutica ou de organização das profis
sões. 

~ :0 Sr. Ja_i~n Barreto- Gostaria que V. Ex• fosse coe· 
rente. 

O SR. JOSt LINS - V. Ex• me permite? 

O Sr • .:falson Barreto- Só para conchifr. O que V: Ex• 
está-me afirmando ê de que houve uma distorção ou um 
desvio dos farmacêuticos para a área de análises clínicas. 
V. Ex• .•• 

O SR. JOSt LINS- V. Ex• acha que nada mudou, 
ou que a análise clínica não é íinportan.te? 

O Sr. Jaison Barreto - Importantíssima. 

O SR. JOS:t UNS- Então V. Ex• concOrda_ c;omigo. 

O Sr.:Jaison Barreto- Por favor, pennita-ine con
cluir. Então, o que V. Ex• quer-é que a bioniedicina a 
qual tem uma ampla faixa p::i~a ocupa~- sofra, em rea
lidade, desVio e acabe ficando_ na análise clínica ... 

O SR. JOS€ UNS-- E quem disse a V. Ex• que estou 
querendo iStó?-

0 Sr. Jaison Barreto- ... Porque, em função do mo
delo brasileiro de assistência médica, onde as coisas es
tão maiS fáceis, enquanto que- aqueles setores que a 
Nação necessita que sejam ocupados pela inteligência 
nacional, continuem abandonadas. Então, a intenção do 
Substitutivo é exatamente essa: bloquear, sem prejudicar 

-.- porque os biomédicos têm garantia do seu mercadO 
de trabalho - e que, daqui para frente, as fãculdades 
formem recursos humanos exatamente para aquelas 
áreas aonde estamos defasados. Então é um projeto e um 
substitutivo eticamente defensável, respeitável e que V. 
Ex• haverá de convir ... 

O SR. JOS:It LINS- V. Ex• já defendeu o Substituti
vo. Peço agora que me escute. Tenho também as minhas 
razões. Concordo plenamente que V. Ex• defenda o seu 
pensamento, mas não concordo com os seus conceitos. 
Estou de acordo com V. Ex• em que precisamos de uma 
indústria farmacêutica forte- não tenho dúvidas quan· 
to a isto- e é claro que a profissão de'leria ser reorienta
da para esse campo. Agora, colocar toda a esperança dos 
farmacêUticos na análise clhiiC!i,-Com isso fealmente não 
concordo. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Exf um aparte? 

O SR. JOSJ!: UNS - Pois não. Ouço o aparte de V. 
Ex• 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador, V. Ex• disse 
que estaria havendo uma deformação e, de certo modo, 
isto ê verdade. Entretanto, e!)ta deformação que seria o 
afastamento do farmacêutiCO da farmácia, porque a le
gislação exig-e que o farmacêutico, remunerado pelo pro~ 
prietário da farrilácia, neta permaneça, a legislação que 
temos_ vigendo em nosso Pafs .oferece ao farmacêutico 
este mercadÕ d~ trabalho, mas ela tambéffi exigi! do far
mat:êutico a sua presenÇa ffsica na farniãcia. O me!cado 
de trabalho, sob -esse aspecto, o aspecto da remuneração, 
não sofreu nenhuma deformação, permanencendo inal
terado o cometimento de certas atividades que estão, in
clusive, na legislação vigente exclusivamente para o far
macêutico. A deformação maior é que o farmã.cê:utico es
tá querendo exercer as funções de bioquímico, e nem 
sempre o farmacêutico, porque eu disse que nem todo 
farmacêutico, é bioquímico, mas todo bioquímico ê far
macêutico, porque o farmacêutico, aquele formado nas 
escolas de Farmácii, para ser bioquímico, preCisa cursar 
mais um ano de disciplinas complementares. Então, o 

quadro é esse. Na reaidade, o mercado de trabalho dos 
farmacêUticos permanece inalterado. O farmacêutico 
rião ti::m prejuízo, do ponto de vista do mercado de tra
balho, podendo, inclusive, ser responsável por várias far
mácias, como ocorre hoje em nosso Pafs. 

O SR. JOSJ!: UNS - Agradeço nobre Senador, o 
aparte de V. Ex• mas, acho que todos estamos convenci
dos de que alguma coisa de novo aconteceu com a profis
são dos fainacê\l.Ucos. As condições que a conformavam 
na sociedade, mudaram completamente. A profissão tem 
que buscar outro caminho, um ajustamento à tecnologia 
moderna, para que melhor sirva à comunidade. Ela deve 
reorientar-se, dirigir-se para uma indústria farmacêutica 
pujante, como hoje necessitamos. A profissão do farma
cêutico, como existia há anos no Brasil, jã não existe 
mais. 

Colocar, também, a esperança desses jovens pura e 
unicamente no mercado de análises, é fugir à nossa res
ponsabilidade. Eles não querem só participar da vida 
com um pequeno_salã:rio. Querem afirmar-se na comuni
dade. Ora, Sr. Presidente, a atividade da análise clínica 
desaparecerá, dentro de pouco tempo, como profissão 
absorvedora de mão-de-obra. AI estão as máquinas, os 
computadores analíticos exercendo a análise melhor do 
que o homem. Hã poucos dias, por exigência médica, 
tive que submeter-me a_ uma anãlise de sangue. Tiradas 
alg~mas gotas d_e sangue do meu dedo - o material foi 
ffi~ndado para o iã.boratório onde, em pouCos minutos, 
um-analisador computadorizado dosou mais de tO índi
ces .indicadores da mínha saúde. Como se vê, já não pre
cisamos mais do~ analistas. 

Há algum tempo, visitando a Austrália, assisti à análi
se da folha de uma forrageira, colhida aliãs no nordeste 
brasileiro. A folha foi macerada com óxido de lítio. Uma 
pequena pastilha foi colocada no analisador, e, com um 
símples golpe de mão, que acionou a mãquiri.a, o opera
dor tirou, simplesmente, um papel cõin- 32 dosagens, fei
tas em dois minutos, no mãximo. 
-COlocar portanto a esperança desses jovens, tanto far
macêuticos como biomédicos, na profissionalização de 
uma atiVidade que em pouco vai ser totalmente exercida 
pelas máquinas, ê desajudá~los alimentando uma vã es
perança. E o que acontece, Sr. Presidente, com os biomé
dicos? Estão lbçs oferecendo, estão sendo empurrados 
p-ara o ensino. Mas qual é a profissão que, hoje, não tem 
o direito de acumular com o ensino? Qual delas, Sr. Pre
sidente? Pergunto mais a V. Ex• 

O que está acontecendo com esses rapazes, com esses 
moços, com os nossos jovens? Todos os dias eles estão 
sem emprego, enchendo as salas do Congresso, em busca 
do apoio para leis que lhe dêem um menor horârio de 
trabalho, ou um melhor nível salarial. numa proliferação 
de profissões que já ê quase criminosa neste País. O que é 
necessário, portanto? S uma trégua, é uma análise mais 
ampla do problema das profissões liberais do Pafs. Para 
quê? Para que sirvam melhor a comunidade, e a esses jo
vens que aí estão, para que não sejam eles simplesmente 
enganados, ou por profissionais da comercialização do 
ensino, ou por .pescadores de águas turvas que buscam 
maQejâ-los 3: Seu gosto. 

b contra isso, Sr. Presidente, que eu me insurjo. Por 
outro lado não vejQ como nçgar _àqueles que aprendem 
na universidade alguma coisa a profissionalizar aquilo 
que aprendem. Nesse sentido, o meu projeto de lei, a mi
nha sugestão ê muito clara. Diz o seu texto: 

"Art. 19 Os portadores de diploma de ciências 
biológicas, modalidade médica, poderão realizar 
anâlise clinico-laboratorais, assinando os respecti
vos laudos, desde que comprovem a realização de 
disciplinas indispensáVeis ao exercício dessas ativi
dildes." 
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Ora, Sr. Presidente, se eles aprendem essas matérias na 
universidade, se os currículos impõem~lhes o aprendiza
do dessas disciplinas, quem tem o direito de impedir que 
esses moços, que esses jovens exerçam a profissão que 
aprenderam na universidade? __ Se o currículo desses jo
vens estiver errado, que seja modifiCado, antes que lhes 
tirem o direito de usar profissionalmente o que apren
dem. 

Não sou, não posso ser contra os farmacêuticos, não 
sou contra os biomédicos: sou a favor de um sistema 
profissionalizante adequado. Sou a favor da valorização 
das profissões líberais. -

Quero dizer mais, Sr. Presidente, que é vã a esperança: 
de resolver os problemas desses rapazes, aprovando o 
substitutivo que foi aprovado na Câmara~-É preciso mais 
responsabilidade de nossa parte. Até que mudem os 
currículos a análise clínica deve ser profissionalizada, 
seja pelos farmacêuticos, seja pelos biomédicos, seja pe
los médicos. Os- médicos, Sr. Presidente, que também 
têm, hoje, o direito de praticar as análises clinico
laboratoriais. Por que não se insurgem os farmacêuticos 
contra os médicos? Por que só contra os biomédicos? 

Defendo o meu projeto: até que lhes tirem do currícu
lo as cadeiras a que se obrigam, devem os biomédiCõS 
praticar esse tipo de atividade. - -

Não deve, Srs. Senadores na apreciaçâo deste assunto, 
haver radicalização. Por defender esse ponto de vista, jã 
fui suficienteinente combatido e até execrado, principal
mente na minha terra. Não __ dou ouvidos a essas exe
crações, estou simplesmente CUmprindo um dever da mi
nha consciência. O que me causa realmente pi'eocupação 
é o desvio de um debate dessa natureza; é a exacerbação 
de ânimo que já percorre todo País, entre biomêdicos e 
farmacêuticos. Eles mesmos já _nã_o encotrarão o cami
nho para voltar em paz às suas aulas, qualquer que seja a 
decisão tomada hoje pelo Senado. 

Assim mesmo, é preciso reconhecer, sem sombra de 
qualquer dúvida, que quem for obrigado a cumprir um 
currículo dirigido para a prática da análise clrnica, deve 
ter assegurado o direito de profissionalizar o que apren
de. Fora disso, resta que o Cõns-elho Federal de Edu
cação modifique, reestude, reexamine a questão, redistri
bua as atribuições profissionais de modo a criar, equani
memente, profissões adiqUaaas aos profissionais e à co
munidade. E que todos possam encontrar emprego. Por 
que transformar esse momentoso problema, simples
mente num problema de mercado de trabalho dos farma
cêuticos'? Pois é ísso- QUe -eres pensam: se cedemos aos 
biomédicos o direito de fazer 3.nálises clrnica:s esiarC:mos -
cedendo os nossos empregos. E eu pergunto, além disso: 
quais são deles os que, para nós, nierecem mais respeitO e 
mais cuidado? OS biomédicos ou os farmacêuticos? Ou 
ambos igualmente? 

O Sr. Odacir So3res- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt LINS - Com prazer. 

O Sr. Odacír Soares - Aclio que não estâ em jogo a 
hipótese de os farmacêuticos perderem o direito de reali
zar anâlises clínico-laboratoriais. O que está em jogo, 
com essa emenda, é que os biomédicos venham a perder 
esse direito; os farmaCêuticos já o têm assegurado. -

O SR. JOSt LINS- V. Ex• tem razão. Nilo quis me 
referir à perda do direito de Cxercer análises cltnicas, maS 
sim à perda de um lugar, de um emprego, devido à su
posta concorrência dos biomédicos, embora eles mesmos 
.não considerem a concorrência dos próprios médicoS. 
Qual é a minha sugestão? É a do projeto, tal como origi
nalmente sugeri, ampla e diretamente: quem for obriga
do a cumprir o currículo de uma dada profissão, que te
nha também o direito de profissionalizar esse currículo. 
Somente isso. E que, finalmente, o Governo, através do 
Conselho Federal de Educação, reestude amplamente 
essa questão, sem tirar o direito de ninguém. 

O Sr. Jaison Bãrreto- Há 4 anos que o País acompa
nha esse dilema. e af está o fruto disso: a discussão aqui a 
respeito do -direito, que" o substitutivo estâ garantindo. 
Todos os jovens que estão cursando, até julho de 1983, 
têm o direito de exercer análises clínicas. O que se quer 
el'-ªta_mente é estancar isso para se redirecionar essas fa
culdades, no sentido de ocup_ar espaços que, realmente, 
precisã.rn ser pr~nchidos. Nós estamos de acordo. 

O SR. JOS€ UNS - Aí está. A maneira sugerida 
para eStancar -é <iue é ln justa, porque uma das profissões 
sai prejudicada. Tira-se·lhe do jogo. 

O Sr. Jaison Barreto- Não tira do jogo. 

O SR. JOS~ UNS - Tira do jogo. -~ claro. 

O Sr. _Jaison Barreto - Não é verdadeiro. 

O SR. JOS€ UNS- Reconhece apenas o direito da· 
queles que estudam hoje, embora mantenha o currícu
lo ... --

O Sr. Jaison Barreto - Não é verdadeiro, porque 
aqueles que quiserem se direcionar para anãlises clinicas, 
podem ser médicCl_s, podem ser farmacêuticos, para exer
cer análises clínicas. Deixa muito espaço aberto. 

O SR. JOS€ LINS- É claro, mas isto é tão justo, é 
tão lógico, é tão adequado para os farmacêutíCos, como 
para os biomédicoS,_TodOs eles têm 6 direito de escolher 
outra Profissão. 

O que eu quero, nobre Senador ... 

-O Sr. Jaisoi\Barreto- O que eu acho é que o Países
tá necessitando gastar bem os seus recursos na .área edu
cacional. E não há por que se gastar dinheiro, para for
mar profissionais, onde a .área estã ocupada. ~ esta Colo
cação. E a única maneira de, realmente, alertar o Gover
no que, aliãs está de acordo com- esse nosso propósito, 
essa não é uma posição partidária, no sentido de que o 
Conselho Federal redirecione -esse cursos; Para isto, é 
preciso estancar, porque não baverã -esumulo -nenhum 
para se redirecionarem os cursos, se continuarmos a for
mar biomédicos ao mesmo tempo. Então, que se estan
que essa áiea, e que se reditecionem os cursos, para que 
os recursos-gastos na educação tenham maior eficiência. 

O SR. JOS€ LINS- V. Ex' não tem razão. _Ou me
lhor, V. Ex' tem razão apenas em um ponto, que aliás 
corrobora o meu ponto de vista. Se realmente não há 
problema de mercado de trabalho, mas uma r~z_ão p~ra 
aProVar- o meu pfbjeto, poique, nesse cas-o, não haverá 
prejuízo para iliilguém. -

Sr. Presidente, termino, reiterando o meu entendimen
to: Ninguém deve cometer a injustiça de negar ã:queles 
que são obrigados, na Universidade a aprender determi
nadas matérias, o direito de prof~ssionalizar aquilo que 
aprendeu. 

Voto, portanto Sr. Senadores, com -O-meu projeto, 
lnais segUro e convencido depois de todos os debates que 
sObre ele travamos nesta Casa. (Muito Bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE 28-9-83 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORÁDOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

o SR: .iost UNs- (PDS- ci Para uma ~omuni
cação)- Sr~ Presidente, usarei os dois minutOs que nos 
r~tapl, dentro da imposição regimental. 

Há dias a imprensa tem-se ocupado da questão da 
Coroa-BrasteL Em função dos comentários surgidos -noS 
jornais, rádios e televisão, o Senhor P~idente da Re
pl1blica encaminhou solicitação aos Ministros Antônio 
Delfim Netto e Ernane G~lvêas, pedindo as infOrmações 
necessârias ao esclarecimento do assunto. Hoje. a Lide-
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rança do PDS recebeu, dois documentos que lhe foram 
enviados pelo Sr. Ministro Leitão deA-~-~~u, ambos, elas· 
sificados como confidenciais. Todavia, em entendimento 
com o Sr. Ministro da Casa Civil, tomou a decisão de 
tornar públicos esses documentos. E, assim, O Líder 
Aloysio Chcives, estará encaminhando ainda hoje, tanto 
à Liderança do PMDB como do PDT e do PTB, cópia 
desses documentos. 

São dois documentos sobre a mesma matéria. Um de
les é uma apreciação completa da SEPLAN sobre o as
sunto. O outro contém as informaçOes fornecidas pelo 
Ministério da Fazenda. 

A matéria fica pois, intimamente à disposição das Li
deranças dos diversos Partidos representados no Senado, 
como também, da imprensa que, de certo, a divulgarãjá 
a partir de amanhã. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 28-9-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Como 
Líder, Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Para declarar que o PDS não tem nenhuma posição 
fOrmal, defiriitiva a respeifõ do ProjetQ de lei, e a questão 
é aberta p<i.ra a nossa banCada, p_a~a votação. 

Recordo-me que_ esta matéria esteve em debate no Se
nado Federal- debates acalorados e demorados- mo· 
bílizando os jovens farmacêuticos e biomédicos. Chega
mos nesta Casa a um entendimento entre os dois Líderes, 
o Senador Jarbas Passarinho e o Senador Paulo Bros
sard, votando, com emenda, o projeto de lei do nobre Se
nador José Lins, que agora recebe um substitutivo na 
Câmara dos Deputados. 

A questão é aberta, Sr. Presidente, e registro com sa
tisfaÇão- o altO nível dos debates da discussão e encami
nhamento da votação, aberta para a minha bancada e, 
por isso, a liderança se reserva para votar em último lu
gar. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 28-9-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Pela or
dem.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Acho. que seria conveniente explicitar a votação, isto é, 
quem votar a favor do substitutivo, vota .. sim", ficando, 
em conferência, rejeitado o projeto. Quem votar .. não", 
se reJeitado o substitutivo, aprova o projeto inicial. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 28-9-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVIi:S (PDS- PA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A respeito desSe projeto de lei, cuja votação já foi 
adiada, manifestei-me, inicialmente, contrário a sua 
aprovaÇão, porque entendia que a m3.tériajâ estariã sufi
cie:Qtemente explicitada nos Decretos-leis n9s 167 (77 e 
413/69. Em face do adiamento, procedi ao exame cuida
doso dessa matéria e constatei, ·sr. Presidente, que as 
nonnas contidas nos ªrts. 29_e 11 do Decreto-lei n"' 167, 
de 1967, e também no art. 11, do Decreto-lei n\1413, não 
são suficientes para iinpedir distorções e abusos que po
dCm ser praticadOs ria utilização de incentivos fiscais e de 
financiamentos de eittidades governamentais. E para es
tabelecer uma norma de caráter geral, como esta, enten
do que não conflita com o que está disposto nestes diplo-
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mas legais agora citados e revendo a posição da Lide
rança, Sr. Presidente, voto a favqr do projeto de lei. 
(Muito bem!) 

DISCURSO f'll_ONUNCIADO PELO SR, 
ALOtS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 28-9-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVIS../0 DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO Cl-IAVES (PDS- PA. Para enca
minhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não tenho objeção ao reexame. A matéri~,_ s_egundo o 
parecer unânime, sem dj_stinção partidária da egrégia 
Comissão _de Constituição-eJustiça, é pela incoriStitucio
nalidade. Opinião do_ilustrejurista, citado pelo Senador 
Itamar Franco, pode ser favorável a esse entendimento, 
mas mediante a prévia illteracão da Constituição poder
se-á acolher o projeto de lei_ em_tx:ame. Enquanto preva
lecer o texto atual da..Constituição não há possibilidade 
de ajustar o projeto de lei do __ nobr~_ Se:nador Itamar 
Franco à regra constitucional éiue o fulmina. - -

Mas, S._Ex• entende que o douto parecer da Comissão 
de Constit_uição e Justiça deve ~er reexaminado. Não crio 
nenhuma objeção, acolho o pedido e voto favQravelmen-. 
te. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU· 
R/LO BADARiJ NA SESSÃO DE<_B-9,83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Para discu
tir o projeto.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, atenden
do a requerimento de nossa autQ_ria, o Senado federal 
deliberou constituir uma _Coip.issão Espectai composta 
dos Senadores Paulo Brossard, Tancredo Neves, Aloysio 
Chaves, Henrique La Rocque e o orador que está ocu
pando esta tribuna, para examinar a situação do jóri po
pular no BrasH, oferecendo sugestões concretas para o 
seu aperfeiÇoaffieritõ e--modernização. O requerimento, 
Sr. Presidente, de nossa autoria, foi inspirado no episó-
dia de rumoroso julgamento havido na Cidade de Cabo 
Frio, não tanto, talvez, pelo julgamento em si ffiesmo, 
como tantos outros julgamentos que acontec;em neste 
imenso País. Nossa sem;ibHidade captou uma relação de 
causa e efeito entr.e 9 resultado do júri, debaixo das luzes 
de intensa pubHcidade, e o Iínchamento ocorrido 24ho-
ras após, na cidade numinente d~ Canta_galo, verificado 
sob circunstâncias que causaram espanto na -opinião 
pública, sobretudo, pela sua fantástica dose de violência. 
Repito, Sr_ Presidente, nossa sensibiHdade captou um 
nexo causal entre--º-- resultado .absqlutório_ do _júri_ de 
Cabo Frio e o linchamento havido 24 horas após. Perce~ 
bi, corria antigo advogado militante desta formosa insti~ 
tuição da civilização ocid-ental, que a instituição do júri 
merecia .ser reestudada por homens que, possuidores de 
·alto descortino e grande cultura jurídica, pudessem ofe
recer ao debate nacional algumas sugestões aprimo-rado
ras da instituição. 

O Senado Federal constiW.iu_ Comissão, da qual fui de-
signado relator, tendo a presidi-la o eminente Senador 
Paulo Brossard. Ouvimos, Sr, Presidente, as figuras mais 
eminentes da vida jurídica brasileira, a começar pe(o Mi
nistro Cordeiro Guerra, hoje, Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Além de_ S. Ex~_. compareceram à Co
missão, todos emprestando a contribuição de syá cultura 
e, principalmente, _ _da_sua experiência, homens da estatu
ra e do coturno do Ministro,Clóvis Ramalhete Maia; do 
Professor Jair Leonardo Lopes; do Professor Paulo José 
da Costa Júnior, do Estado de São Paulo; do Dr. Raul 
Chaves, eminente penalista baiano; do Dr. José Gaspar 
Nogueira, ilustre Procurador do __ Ministério Público Qe 
Minas Gerais; ouvimos o- nofável criminalista mineiro, 
Professor Marcelo Unhares e o culto jt.J,ris_taparaense, 
Professor Aldebafo Klautau. 

Depois desses depoimentos, Sr. Presidente, a Comis
são passou a deliberar, tendo ofe_recido à c;onsideração 
do Plenário do Senado Federal o projeto ora em discus
são que recebeu, na Comissão de Constituição e Justiça, 
-da lavra do emi_nente Senador Helvídio Nunes, o Parecer 
de n"' 741 pela constitucionalidade, oferecendo- modifi
cações que S. Ex•, à êpoca da votação do parecer, enten
deu necessárias para melhor clarificação das idéias conti
das no projeto original. 

Sr. Presidente, o júri no Brasil é uma instituição arrai
gada à nossa çultura. Ela está profundamente vincUlada 
à nossa consciência democrãtica. Mas, de uns tempos a 
esta data, produto mesmo de um processo de deterio
ração por que passam muitas instituições, quer no cam
po jurídico, no campo econômico-financeíro e mesmO no 
çampo social, o júri não escapou à regra do seu desfi_gu
tafuento, o que fez com que_ camadas inteiisas da opiriião 
pública perdessem a sua fé e a sua confiança na eficiê_ncia 
de uma notável instituição que foi Conquistada das nos
sas aspirações democrâti~s. 

Aqui e acolá, o júri mostrava-se vulnerável em exces
so, fazendo com que a opinião pública, de alguma ma
neira, não possuísse mais a fé Indispensável a que as ins
tituições se consolidem, se solidifiquem e, de resto, pos
sam se constituir em pílares básicos da organização da 
sociedade. 

__ O júri não escapou à regra geral do tumulto, da desor
ganização e_da perda de subStânCia institucionàfi:)orque 
passam as nações em processo vertiginoso de mudança 
como a nossa. Daí, o entendimento, como advogado, 
mas, muito mais até como político, da necessidade de re
cuperarmos a fisionomia do júri com o objetiVo- de resta
belecer o seu prestígio perante a opinião pública. E um_a_ 
das círcunstil.ncias que, de certa manéTi'1Ç mais- contri
buíram para o desfiguramento do júri, foi a famosa Lei 
n9 5.941, que permitia a soltura do réu primário, muitas 
vezes, após a sua própria condenação. E certamente, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, .convenhamos, não há insti
tuição que resista, principalmente qi.Iãndo da riasce" d~ 
pov()-e é reflexO dele, como ~ o j{iri, não é ·capaz de su
portar o impacto desprestigiador da sOltura de réu con
denado em__s_essão pública escapar da gliãrda da justiça
diante dos o(hos atônitos da opinião pública, réus pela 
prática de delitos que violentaram (ortem~nte os c;_oncei
tOs fundamentais e os valores axiológicos desta mesma 
-socJedade~ 

OSr.José Fragelli- E até as condições de segurança, 

O SR. MURILO BADARÚ - E até as condições de 
segurança, acrescenta o eminente Senador José Fragelti. 
,--Sr. Presidente, este projeto é dessas proposições que se 
destinam a ter larga importância e grande repercussão na 
vida do Congresso, de tramitação demorada, porque são 
vários advogados, grandes juristas que compõem as duas 
Casas e que, certamente, têm opiniões rnuito sedimenta
das sobre o problema do júri e do Código de Processo 
Penal, que está sendo objeto de est_uPos, _ _por parte do 
Governo, que, ao ser remetido para ·o Congresso, vai en
contrar aqui, já, estudos alentados e <!profundados sobre 
uma temática que ele deve tratar, que ê a instituição do 
júri. Mas, apenas de maneira superficial, eu gostaria de 
convocar a ate;nçào do Senado para as propostas de mo
dificação do júri que constam deste projeto, que certa
mente pasSará pelo crivo dos eminentes juristõ:ls desta 
Casa e há de receber ainda mais sugestões que o aprimo
rem e o aperfeiçoem. A primeira, maiS relevante, Sr. Pre
sidente, é aquela que permite ao júri simplesmente res_
ponder à pergunta do juiz se condena ou absolve. Todos 
sabemos que o júri, formado por pessoas do povo, é in
capaz, ratione materiae, de responder a perguntas de alta 
indagação técnica_. Qual de nós leigos poderia responder, 
corfd1bsolula precisão, aos quesitos que indagam se o 
"r~ er'a, ao tempo da ação ou da omissão, capaz de en
tender o caní.ter criminoso do fato, ou de determinar-se 
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de acordo com este entendim~nto". O jurado leigo difi
cilmente penetrará nos meandros desta indagação que 
envolve, não só _ conheç:imentos jurídicos profundos, 
m<is, prinCipalmen~te, noções de Psicologia Criminal a 
que ele nunca foi _afeito. Portanto, a ptoposta da comis
são foi, dentro da linha da sugestão do Professor Alde
baro Klautan, !lo sen!Ído de disciplinar a perSonalização 
da pena pelo juiz. 1:: exatamente o juiz fqrmar a sua con
vicção pela defesa, pelo contraditório estabelecido_ no 
júri, pari! a-plicaçllo da pena, desde que atendidas as cir
cunstâncias ateriuantes e agravantes. 

A outra modificação, Sr. Presidente, é a extíõção do li-_ 
belo e de sua contrariedade, passando-se a acusação a fa
zer a partir da sentença de -pronuncia. 

É evidente que, ao eliminar-se o libelo e a contrarieda
de do ~libefO õós eStamos dando Celeridade ao julgamen-
to. 

-E, mais adiante, uma das sugestões da comi_ssão é no 
sentido de estabeleCer o prazo máximo de um ano, a par
tir do início da açllo ·penal; para a realização do julga
mento. 

O obj.etivo, Sr. Presidente, é visível, não suscita maio
res indagações. O que está acontecendo, não raro, pelas 
diVersas Coma-rcas brasileiras, ê a prática de um delito 
que, muitas vezes .• é cercado de intenso dolo, intensa vi9.;: 
Iência, e, por mecanismos de protraimento indefinidos, 
por ações procmstinatórias, o processo vai se delongan
do até_que se esmaeça da memória da opinião pública a 
agressão violenta praticada contra a lei e contra os valo
res fundamentais da sociedade, 

O resultado é que, perplexa e atônita, a opinião públi
ca assiste. muitas vezes, à aplicação de sentenças absolu
tórias a réus que praticaram delitos sob formas as mais 
cruéis, as mais insidiosas, as mais violentas, agredindo, 
de maneira acentuada, os padrões éticos da sociedade. 

A extinção do libelo e de sua contrariedade, passando 
o contraditório a se formar a partir da acusação, da sen
tença de pronúncia, a nós parece uma sugestão que aten
de, em muito, o desejo de aperfeiçoar o júri, e essa·sugeS-~ 
tUo é do Professor Jair Leonardo Lopes, eminente pena
lista e profes~_or de Direito em Minas Gerais. 

Outra modificaç~o que n<?~ parece relevante, Sr. Presi
dente, e a_ de permt[ir a intervenção do juiZ presidente do 
júri nos debates. Dir-se-á que isso pode ferir a soberania 
do júri ou perturbar o enterid-imento dos jurados. Mas, 
ao contrário, essa'_ é uma das mais sólidas conquistas da 
i~stí~uiçào do júri na Inglaterra, pátria-mãe de quase to
das .is instituiçõeS demõcrãtfCas' de importância no mun
do. A presei-Iça do juiz no debate, interferindo para are
posição da verd~de dos fatos, zelando pela verdade da 
prova d-os autos vale dizer o juiz tendo possibilidade de 
inter.•ir no coritruditórlo que se instala na sessão ple
nária, para não permitir sua distorção certamente há de 
contribuir para clarear na mente dos jurados a verdadei
ra face dos acontecimentos ali transcritos e, principal
mente, ·impedir que, por qualquer razão possam eles 
desviarem-se do caminho fundamental da verdade bus
cad~ pelo Tribunal do Júri. 

A ouira-PrOPosta-adotada pela comissão, é no sentido 
de aumentar de 2"1 para 50 o número de jurados, para a 
constituiçUo do Tribunal do Júri, para dar maior segu
rança ao veredito e tornar mais difícil a possibUidade_de 
eventuais pressões ou influências sobre os jurados. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, todos nós sabemos 
·como funcioriam os mecanismos de pressão na formação 
do corpo de jurados nas comarcas mais long[quas deste 
nosso fantásiico,~belo e enorme País. Se aprovarmos o 
aumento de 21 para 50 o número de pessoas que irão 
compor os conselhos de segurança das sessões de júri ã 
serem realizàdas, nós, evidentemente, vainos diluir, em 
muito, a possibilidade da existência e da ocorrénda des
sas pressões, 

O projeto propõe, também, rest::1belecer o tradicional 
número de ( 2 jur<!dos para o conselho de sentença, que 
vigorou ~uifcis anos aqui no Brasil e que, hoje, vigora no 
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júri iriglês e no americano. Certamente, essa ê uma ques
tão que não ê fundamental, e sobre ela os advogados têm 
juízo formado. ~ uma matéria polêmica, mas de nature
za adjefí•ia sem maior_ iriltfOrtância. Mas, de q-ualquer 
maneira, tentamos, através dessa proposta, tornar mais 
independente, mais autônomo, portanto, mais soberano, 
o corpo de jurados da instituição do júri. 

O Sr. José Fragelli- Perinite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARO - Com muito prazer, Se
nador. 

O Sr. José Fragelli- EõlOorajã tenha passado o ino
mento certo, eu não entendi bem. V. Ex• disse que pela 
lei que se propõe, iniciada a sessão do júri, n-ão se faz a 
leitura nem do libelo e nem da contrariedade, mas faz-se 
a ltítura da sentença de pronúncia? 

O SR. MURILO BADARÚ - Exato. 

O Sr. José Fragelli- Francamente, quero dizer a V. 
Ex• que fui, por muito mais tempo promotor do que ad
vogado de defesa, e acho que o_ juiz deveria fazer na ses
são do júri um relatório como ele faz~ .. 

O SR~ MURJLO BADAR.ó- Desculpe, Ex•, ilão é 
isso. 0-libCfO-é ofereCido-nã.--fãse-cre preparação dO pro
cesso, o que se- quer eliminar no júri,-ao ser eliminado o 
libelo, o juiz certamente iniciarâ o júri pela leitura da 
sentença de pronúnCia. 

O Sr. José FrageJii- Pois eu acho que deveria ser su
primida, e vou dizer por quê, Acho que o juiz deveria fa
zer um relatório neutro na sessão do júri, I).ão a leitura da 
sentença de pronúncia, que--Sempre é uriul peça mais de 
acusação do que defesa. Se jâ são suprimidas determina
das fonnalidades, a leitura de determinB.das peças, cOm 
maioria de razão deveria se suprimir a sentença de pro
núncia, porque_ela ê, -vamos dizer, sempre ou quase sem
pre, uma peça de acusação. 

O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex• fala em supri
mir a leitura no relatório do juiz? 

O Sr.José Fragelli- Não, o juiz faria o seu relat6rio, 
como fazem em geral nos demais processos, cíveiS e etc., 
como faz o relator - um relatório neutro. Éle não dâ 
ainda o seu voto, porque, valnos dizer, a sentença de 
pronúncia é um voto do juiZ, -é um voto de acUSitÇão. En
tão, poderia ser suprimidã a sentença de pronúliciã, e da 
pesa muitas vezes na compreensão qUe os juiadOs vãO 
ter. E acho que o júri, desde o seu infciO;-qiiã.Iito à inter
ferência da autoridade judicial, deveria ser neutro", a lei
tura de sentença de pronúncia poderia ser perfeitamente 
dispensãda, por essa razão: ela é sempre, ou quase sem
pre, muito mais uma peça de acusação do que ulna peça 
de defesa, ou uma peça neutra. Hã, realmente, sentença 
de pronúncia em que o juiz, quando é cuidadoso, estu
dioso, consciencioso, emborã -ere Iaçã a- pionúneia, ele 
sempre também apresenta uma série de fatos, de conside
rações, de argumentos jurídicos, depondo a favor do réu. 
Mas, quase sempre não é. assim.~ uma peça maciçamenM 
te contra o réu. Ela poderia ser suprimida també.m. E fa
lo, apenas, como alguém que foi, hã mais de trinta anos, 
promotor na cidade de Campo Grande. 

O SR. MURILO BADARÚ- Dal V. Ex• ser tão efi. 
ciente na Oposição. 

O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex'", mas é 
um pouquinho da velha experiência. 

O SR. MURILO BADARÓ - Muito bem, muito 
obrigado a V. Ex• pela contribuição que, certamente, se
rã levada na devida conta. 

A outra proposta, Sr. Presidente, é com relação ao 
sorteiO dos jurados, reduzindo o prazo entre o sorteio e o 
início do julgamento da sessão do júri, certamente nessa 
linha de se tornar sempre difícil a ocorrência de pressões. 
Também por sugestão do Professor Jair Leonardo Lo
pes, a Comissão adotou a possibilidade de intimação da 
sentença de pronúncia, ou imp~onúncia do réu, ao defen
sor e ao órgão do Ministério Público. Isso é para evitar 
que, muitas vezes, a ausência do réu na comarca ou nos 
locais onde possa ser encontrado impeça a ação da Jus~ 
tiça. O réu pode ser intimado através do seu defensor ou 
do Ministério Público, 

O Sr. Almir Pinto- Permita V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ- Com muito prazer, EX• 

O Sr. Almir Pinto - Eu pergunto a V. Ex•, como ho
mem que jâ foi advogado e hoje que exerce sua ação no 
Parlamento brasileiro, se o réu pronunciado poderâ re
correr---da pronúncia solto ou terâ que ser recolhido à 
prisão? 

O SR. MURI~O BADARÓ _- B~m. aí é o que vamos 
-- - _falar em seguida, é o problema da Lei Fleury, q_J..!e permi

te que o réu possa, em liberdade, acompanhar o seu pro
cess_a até: o julgamento._ 

Nós fomos muito sensíveis às informações de que não 
há, no Brasil, fator crimirio8ênico mais dramâtico do 

-que as nossas prisões e as nOssas PeniteO:Cíâriits. 

O Sr. Almir Pinto - Eu pergunto isso, porque salvo 
engano, o art. 3?5,_ do Código Penal diz que o réu não 
poderâ recorrer da pronúncia em liberdade, 

O SR. MURILO BADARÓ - Pela chamada Lei 
Fleury pode. Estamos fazeitdo a--revogação. 

O Alritir Pinto- Está certo. Obrigado a V. Ex• 

O MURIL.O BADARÓ -A comissão adotou, entre 
outras sugestõês: .:. ... o julgamento à revelia por não 
comparecimento imotivado do réu." E esta é uma ques
tão que muito preocupa os advogados. A comissão teve 
_oportunidade de debater muito isso, e não foram poucoS 
os penalistas que admitiam o seguinte: a presença do cri
minoso sentado no banco dos réus que muitOs atê que~ 
rc:m eliminar- a figura do banco dos réus, é a Submis
são a um grande constrangimento meSmo na hipótese da 
'absolvição. Certamente, a presença do autor do delito no 
banco dos réus, ouvindo a acusação, a contrariedade da 
defesa e em seguida a réplica, tudo isso, de certa forma, 
torna~se um_ fator de_ reeducação. Mas, a- ausência do réu 
nãO -pode, tainóém, se transformar num impedimento e 
num estorvo à ação da Justiça. Acontece, muitas vezes, 
que há réus que se ausentam para lugares incertos, não 
sabidos para fugir à ação da Justiça~ buscando com isto a 
prescrição do delito pela impossibilidade do julgamento. 

"Institui-se o julgamento à revelia por não com
parecimento imotivado do réu, como forma de tor
nar inequívoca a certeza do julgamento, em qual
quer circunstância", 

.Restabelece-~e também, Sr. P~idente, ... __ 

-o Sr. Almir Pinto - Então, acaba a figura da pres
crição ·do _!:'éU ausente? 

O SR. MURILO~ BADARÚ - Exatamente. 

"É restabelecido o tempo de três horas Para a 
acusação e a defesa e de uma hora para a réplica 
(art 474.)" 

\ "Restaura~se a redação do art. 594, anterior à Lei 
\ n'i' 5.941, de 1973"- Lei Fleury- devendo, por

tanto, o réu recolherMse à prisão, ou prestar fiança, 
para poder apelar", 
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Outra tfiõdificação imPortante, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é aquela que diz: -

Nas comarcas compostas de mais de um municr
pio ou tenno, torna~se obrigatória a convocação de 
cidadãos provenieiltes de todos eles para comporem 
a lista de jurados (art. 4.39}. 

Este é um dado que a nossa realidade faz emergir 
constantemente; é a manipulação do corpo de jurados, 
atendendo a circurrstâncias de natureza geogrâfica, para 
impedir uma manifestação sobre o ato delituoso com 
pleno conhecimento de causa. E um dos depoentes da 
Comissão trouxe ao conhecimento dela um fato impres
sionante: Em um determinado Estado, um professor de 
Direito de uma faculdade, que era, a um só tempo, pro~ 
fessor e membro do Ministério Público, influiu na com
posição dos jurados, colocando ali alunos que recebiam 
aulas na sua faculdade. 

Prevê-se, Sr. Presidente, isso é também uma modifi
cação fundamental para que os jurados não cheguem à 
sessão do júri .completamente jejunos daquilo que vai ser 
julgado. E, hoje, con:l a possibilidade grâfica e eletrôllica 
de se reproduzirem as peças do processo, cada jurado vai 
recebe!' aºtes as principais peças do processo: a acu
sação, a pronúncia, as razões de defesa nos tríduos que 
precedem o julgamento. Vai ser uma modificação que 
aparentemente não tem importância, mas é fundamental 
para que cada jurado teitha consciência do que vai fazer 
e, sobretudo, da decisão que vai proferir. 

A outra proposta, Sr. Presidente- e estou sendo mui~ 
to râpido, porque são muitas as propostas, este é um 
projeto de grande repercussão - é aquela que determina 
o prazo máximo de 1 ano, 

Outro diã, Sr. Presidente, em Belo Horizonte foi julga
do um cidadão 20 anos após a prática do crime. 

O Sr. José Fragelli - Estava preso? 

O SR. MURILO BADARÓ- Não! Não estava pre
so, e nem seria possível. Mas, chamou a atenção da opi
nião pública, Sr. Presidente, o réu foi absolvido e não 
podia deixar de o ser. Entre a prâticã do delito e o julga
mento houve um lapso de tempo de 20 anos. Agora, de 5 
anos, de lO anos, nós estamos vendo isso todos os dias 
nas nossas comarcas. E os advogados habilidosos, quase 
sempre têm competência e capacidade para, através de 
medidas procrastinadoras e de incidentes processuais 
que podem ser criados no curso do contraditório, faze
rem com que o júri não decida num prazo razoável. 

Ora, Sr. Presidente, o que causa a decisão condena
tória, quase sempre, é o impacto que o jurado recebe da 
prâtica do crime, sobretudo, quando ela é revestida de 
ação extremamente dolosa, com violência traumatizante. 
Ora, se o júri n-ão consegue proferir o julgamento no pra
zo razoâvel de 12 meses, Sr. Presidente, realmente não hâ 
nenhuma possibilidade dessa instituição recuperar o seu 
prestígio perante a opinião públiCa. E nós sabemos que, 
essas delongas impeditivas das decisões justas, não são 
por culpa de juizes, de advogados, de promotores, mas é 
uma deficiência crónica d_o nosso poder judiciário, que 
não dispõe de recursos, que não dispõe de meios sufi
cientes para permitir a ele aÇão mais rápida. 

E, finalmente, o episódio de Cabo Frio levou a Comis
são a proibir divulgações sensacionalistas e facciosas an
tecipadas ao julgamento, de forma a condicionar, num 
sentido ou n9 outro e até d_e nlodo subliminar as decisões 
dos jurados. Quantos se recordam do julgamento de 
Cabo Frio, podem se dar conta de que ali- eu não que
ro com isso, dizer que foi uma ação que buscou determi
nado objetivo, foi apenas uma ação inadivertida dos 
meios de comunicação --o júri foi condicionado, atra
v~ de programas de televisão que antecederam o julga
mento, para tomar uma decisão num determinado senti-
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dó, sem falar na transformação do julgamento em verda
deiro espetáculo circense. 

Nós estamos aqui resguardando, de fato, a aplicação 
da mais pura justiça, não aceitando ou não permitindo 
que os meios de comunicação poSsam Cm1t1r jufzos pre
maturos sobre julgamentos a serem proferidos pelo Júri 
Popular. 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ -Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador Murilo 
Badaró, o problema da soberania do júri popular, alguns 
aspectos acentuados muito bem por V. Ex•, no seu bri
lhante pronunciamento, como por exemplo o julgamen
to de um delito depois de decorridos 1 O, 15 ou 20 anos, 
bem como uma série de fatos e atas que podem se desen
cadear na ordem processual, quer pela habilidade do ad~ 
vogado, quer por falha processual de fato, faz com que 
nós estejamos diante de uma necessidade de reformu~ 
lação ampla do Código Penal Brasileiro, e não apenas do 
Código Penal Brasileiro mas de toda a sistemática pro~ 
cessual penal do sistema penitenciário que precisam, nes~ 
te País, serem repensados. Eu me alinho entre aqueles· 
que entendem ser imprescindível a manutenção do jüri 
popular, naturalmente com algumas modificações para 
torná-lo mais consentâneo com a realidade atua.l. Isso, 
porque a mim me parece que o delinqUente, ao ser julga~ 
do pelojCfri popular, ao ser julgado pelos seus iguais, por 
pessoas do lugar que podem aquilatar melhor o grau de 
traumatismo que causou o ato delituoso, este aspecto, a 
meu juízo, há de ser preservado. Agora entendo, eminen~ 
te Senador, que é preciso- e é mais do que hora- re~ 

pensarmos toda essa sisterriãtiCa~ quer do Código Penal, 
do Código de Pmcesso Penal e do sistema penitenciário 
que neste País, e em País algum do mundo, funciona 
muito bem- como V. Ex• diz- mas que no Brasil fun
cionam muito mal. 

O SR. MURILO BADARÚ- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Eu acato, disciplinadamente, a advertência do emine_n~ 
te Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas)- V. Ex•, na 
qualidade de relator, se quiser, pode pedir mais prazo 
para falar. 

O SR. MURlLO BADARÚ - Se._ Presidente_, ___ não 
abuso da paciência dos eminentes Senadores, eu vou 
concluir. 

O Sr. José Fragelli - V. Ex• está fazendo uma admi-
rável exposição, 

O Sr. Lázaro Barboza - Uma grande argumentação. 

O Sr. José Fragelli - Muito erudita, 

O SR. MURILO BADARÚ -Muito grato, é banda~ 
de de V. Exts o Senador Almir Pinto diz que, como m~~ 
dico, agradou muito a ele a exposição, ele, que é médico. 
Fico muito tisonjCãdo com as expressões dos emine.ntes 
Senadores, mas caminho rapidamente para as conclu
sões. 

O regime democrático se marca caracter1zadamente 
por certas instituições: rotatiVidade, temporariedade dos 
mandatos, parlamento funcionando, Poder Judiciário 
com plenas garantias. Mas, tambêm, pela instituição do 
j6ri. Se eu trouxesse à colação as _duras_ palavras do enri~ 
nente Professor Nelson Hungriã contra o júri, palavras 
essas que fizeram escola para muitos que profligavam o 
j6ri no Brasil, certamente as palavras do mestre repercu~· 
tiri!J.m intenSarilenfe no esprrifo das pessoas, tal a força 
dialética que elas possuem. Os brilhantes advogados de~ 
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fensores do júri têm aqui igualmente suas palavras trans
critas em verdadeiros monumentos oratórios e retóricos 
em- favor da instituição. - · 

f: claro que como toda instituição humana, ela padece 
de vfcios que precisam ser agora sanados, sobretudo no 
momento em que o Brasil caminha para a sua plena reor
ganização institucional~ e o júri ê uma peça fundamental 
para restabelecer na opinião pública, a credibilidade_da 
ação da Justiç_a, tolhida pelo emperramento da máquina 
judiciária, que foi objeto de reforma editada. por ato ver
ticalizàdo, mas nem por isso capaz de remover os obstá
culos que impedem seu pleno funcionamento. 

Na minha opinião, Sr. Presidente, dentre ... 

O Sr. José Fragelli- Se V. Ex• me permite, gostaria 
de dar mais um aparte? 

O SR. MURJLO BADARÓ - É uma honra, Ex• 

O Sr. José Fragelli- Sr. Senador, eu sou u_m adv_oga-
do provinciano... · -

O SR. MURILO BADARÓ -":Não apoiado. 

O Sr. José Fragelli - Inteiramente provinciano. 
Quando cheguei a Campo Grande, cidade para onde fui 
nomeado promotor, talvez aquela cidade tivesse no mâ
ximo 70 mil habitantes. Ali, dificilmente se condenava 
um acusado, e eu permaneci na Promotoria mais ou me~ 
noS 3 anos. Com·um trabalho persistente do Juiz_de Di
reito, meu e de alguns advogados atuantes na acusação, 
aos poucos forilos modifiCando aquela maneira de julgar 
dos nossos concidadãos que, em geral, absolviam o réu 
de crimes, às vezes, os mais até indefensâveis. Acho que 
poucas instituições, na verdade, refletem o estado social 
de uma comunidade como o júri. Então, as modificações 
que se devem fazer na instituição do júri terão conse
qUências, reSUltados diferentes através deste imenso Bra~ 
si!. 

O SR. MURILQ BADARÓ - Perfeito. 

O Sr. J9sé Fragelli - Muito diferentes. Não vamos 
reabilitar a Justiça, nem fazê-la mais resPeitada por de
terminadas medidas que sejam tomadas, no sentido do 
Juri_dç:c~dir de uma maneira uqt tanto mais rigorosa, tal
vez. O Júri, repito, ê como um retrato da socíedade local; 
~ um retrato. realmente, da sociedade local. Recordo
me, por exemplo, que vendo julgados no Tribunal do 
Rio Grande do Sul em que um homem assassinou outro 
por ter IevadQ uma bofetada no rostO, lá no Rio Grande 
do Sul, onde a honra individual ê levada em altíssima 
consideração e o homem se julga quase que banido da 
sua sociedade, se ofendido fisicamente dessa maneira, 
não reage e não mata, lembro-me de julgados à época do 
Tribunal do Rio Grande do Sul, confirmando decisõe::o 
do Júri. Ora, esse mesmo_ fato não tem a mesma signifi
cação no Rio de Janeiro ou em São Paulo. A questão, 
por exernplo, de ofensa à honra de uma menor, também 
tem sua reação inteiramente adstrita aos costumes locais. 

O SR. MURILO BADARÓ - Eu concordo com V. 
Ex• 

O Sr. José Fragelli- Então, um pai que mata o sedu~ 
tor de sua filha por não ter querido casar, o fato terá 
uma significação aqui no Distrito Federal, em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, e outra muito diferente em Pernam
buco. Estou falando Pernambuco, porque lá na cidadezi
nha em que eu moro, há uma grande colônia pernambu
cana e houve uma série de crimes que começaram com 
um fato como esse: a sedução de uma menor. O rapaz se~ 
dutor, einbora primo -áa moça, não -quis feparai o maf, 
começou_ um primeiro assassinato, passou para o segun-
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do; para o terceiro, c assim por diante. Então, o Júrijul~ 
ga de acordo com os seus padrões morais. Não sei até 
onde as modificações qUe possam ser feitas na instituição -
do júri podefão alterar. O que eu acho é que se deve pre~ 
servar a maneira de uma sociedade reagir a determina~ 
dos fatos criminosos, ... 

O SR. MURIW BADARú - Este é o objetivó .. 

O Sr. José Fragelli - ... porque um fato, aqui, tem 
uma repe!cussão, lâ na minha cidadezinha de Aquidaua
na tem outra repercussão; em São Paulo, onde uma bofe
tãda e, às vezes, uma sedução, que, hoje, nas grandes ci~ 
dades, nessa sociedade de consumo, já não tem quase 
sigriificação a]guma, já entrou, ao contrário, nos hâbi_tos 
e costumes, seguiido tenho ouvido até de moças, algu-= 
mas são levadas na troça, quando ainda continuam vir
gens, se essa é a mentalidade nos grandes centros, muito 
diferente é a mentalidade nos centros do_nosso interior. 
(\credito que no Estado de V. Ex•, em muitas e muitas ci~ 
-dades, a reação de um pai de famma num caso como esse 
é inteiramente diferente, e da própria vítima, da moça se~ 
duiida, cOmo tem acontecido. De sorte quç é fundamen~ 
tal, a meu ver, é que se faça modificações, se introduzam 
modificações na instituição do Júri, mas que sejam pre
servadOs os padrões morais da sociedade gnde o fato se 

, passa. Neste imenso Brasil nós temos comunidades com 
padrões mOrais os mais diversos et. às vezes, lá no inte
rior, nós ainda temos saudades e lamentos que esses pa~ 
Urões tenham sido, agora, destruídos. 

O SR. MURILO BADARÓ -Sr. Presidente, agrade
cendo ao Senador José Fragelli, eu poderia perfeitamen~ 
te usar o seu aparte como peroração para essas desativa
das considerações. 

O Sr. José Fragclli- Não. Não apoiado. 

O SR. MURILO BADARÓ - Porque, de resto, não 
há nenhuma dúvida com relação ao que V. Ex• disse. 
Apenas o que se quer aqui, é permitir que esse julgamen
to, que hã de reOetir, de fato, o estado psicossocial de um 
determinado grupo de sociedade tenha condições de ser 
realizado sem peias e com as garantias de que ele se fará 
de uma forma absolutamente compatível com aquilo que 
desejamos, que é a busca da verdade e o encontro da jus~ 
tiça. Não hã dúvida, Sr. Presidente, nem discrepância 
com _relação à tese leva!'ltada pelo nobre Senador de 
Mato Grosso, ciue eu hoje fiquei sabendo foi ex~ 
Promotor de Justiça, e deverá ter sido tão bom Promotor 
de Justiça como foi bom Governador e a sua contri~ 
buição há de, nesse projeto especificamente, ser de gran
de valia. 

O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MUlULO BADARÓ- Agradecendo a paciên
cia dos eminentes Senadores, quero fazer-lhes um apelo 
para que caminhemos com esse projeto com a rapidez 
que ele requer, para que possamos restabelecer na opi~ 
~)-ião públic~ !lacional, a confiança, a credibilidade de 
uma d~s mais formosas conquistas da civilização moder~ 
na que ê o júri popular. 

Mui to obrigad9 Sr. Presidente. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 24,DE 1983 

Altera o Ato da Comissão Diretora DI' 18, de 1983 
e determina outras prol'ldênclas. 

A Comissão Dfretoia, no uso de sua competência regi
mental e 
· considerando a complexidade de que se reveste a reali
iação do concursO Público Para seleção de candidatos ao 
emprego de Assessor .Parllvnentar; 
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considerando, ainda, a conveniência de se estabelecer 
convênio com idõnea entidade e apta à execução do 
mencionado concurso; Resolve: 

Art. 19 Os artigos 2Y e 3Y do Ato da Comissão Dire-
tora n9 18, de 26 de maio de 1983, passam a vigOrar com 
a seguinte redação: -

"Art. 2Y Os empregos de Assessor Parlamentar 
serão preenchidos, mediante prévio concurso públi
co de provas e títulos, por candidatos possuidores 
de diploma, devidamente registrado, de curso supe
rior conclufdo até 31 de dezembro de 1978 nos ter
mos das instruções reguladoras da referida seleção 
pública. competitiva". 

§ I~> A Coordenaçào-Geraldopres6nteconc-ur
so será constituída e presidida pelo Senhor 
Primeiro-Secretário do Senado Federal, integrando
a como substituto eventual de seu Presidente, o Di
reter da Assessoria. 

§ 2~> Haverá bancas examinadoras e revisoras, 
com as atribuições e composição que lhes fixar a 
Coordenação Girai, podendo delã.s participar-sirVí
dores do Senado Federal efou profissionais e espe-
cialistas de notório conhecimento e experiência riãS 
ãreas de atividades do concurso. 

§ 3~> A prova de Ung_ua Portuguesa e a específi
ca da área de atividade s_erão eliminatórias e as de
mais simplesmente classificatórias, assegurada aos 
candidatos uma única oportunidade de recurso. 

Art. 3~> Fica delegada competência aO Senhor 
Primeiro-Secretário para estabelecer e firmai convê
nio com instituição idônea, conceituada e apta a 
participar da execução do mencionado concurso, 
em suas diversas fases,_desde a inscrição de candida
tos até a elaboração da listagem final de habilita
dos." 

Art. 2~' No prazo de até 120 (ceilto e villte) diã.s con
tados da vigência deste AiO, a Coorderiaçàó Getaf provi
denciará a publicação, por trêS Vezes no-Oiário Oficial da 
Uníã6, do Edital com aS-instruções do concurso público 
de que trata o art. 21' do Ato da COmissão Diretora n~ 18 
de 1983, e, por uma vez, em dois jornais de grande circu
lação, a notícia da realização do concurso e da publi
cação da íntegra do Edital. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação·. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 28 de setembro de 1983. 

- Nilo Coelho - Moacyr Dalla - J alson Barreto ~ 
Henrique Santillo - Lenoir Vargas - Raimundo Paren~ 
te. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 102, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, illciK 
so IV, do Regimento Interno e de acordo cOm a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n"' 2, Cle 1973, e á vist'a do disposto na 
Resolução n~' 130, de 1980, e no artigo 4~' da Resolução 
n~> 106, de 1983, resOlve autoriZar a contratação, sob ore
gime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo ôe Serviço de Rafael Fa
raco, para o emprego de Assessor Técnico, com o saláfio 
mensal equivalente ao vencimento ·do cargo DAS-3, a 
partir de 25 de agosto de 1983, com lotação e exercício 
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no Gabinete do Quarto-Secretário, Senador Raimuildo 
Parente. 

S.enado.Federal, 29 de setembro de 1983~ ,..-_Nilo Coe
lho, Presidente do Senado FederaL 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Imcumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 113, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Re
pública submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-Lei nº 2.058, de 23 de agos
to de 1983, que "Altera a Legislação do Imposto de 
Renda relativa a rendimentos produzidos por caderne
ta de poupança do Sistema Financeiro de Habi
tação". 

. _!• REUNIÃO (INSTALAÇÃO). REALIZADA 
EM 20 DE SETEMBRO DE 1983. 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de mil novC- -
centos e oitenta e três, às -dezesseis horas e quarenta e 
cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Eco

-nomia, no Senado Federal, presentes os Senhores Sena
dores Jutahy Mag_al_bães, Passos Pôrto, João Lúcio, 
Gabriel Hermes, Lázaro Barbosa, José Fragelli, Hélio 

. Oueiros e Deputados Israel Pinheiro, Evandro Ayres de 
Moura, Dom-ingos Juvenil, Geraldo Fleming e-Dei Bas
co Amaral, reúne-se a Comissão Mista incumbida de es
tudo e parecer sobre a Mensagem n~ 113, de ·1983-CN, 
do Senhor Presidente da República submetetldo à delibe· 
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
2.058, de 23 de aioSto de 1983, que "altera a legislação 
do Imposto de Renda relativa a.ren_d_imentos produzidos 
por cadernete de poupança do Sistema Financeiro de 
Habitação". 

Deixam de comparecer, por motivo justificãdo, os Se
nhores Senadores Lourival Baptista, Aderbal Jurema, 
Mârio Maia e Deputados Geraldo Bulhões, Balthazar de 
Bem e Canto, Orestes Muniz, Arthur Virgílio Neto e 
Ffo-riceno Paixão. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Bermes que declara instalada -ã Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece .Que iiâ Proceder a- eleição do Presidente 
e do Vice-Presiderite da COmissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor 
Deputado Antônio Farias para funcionar Como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Dei BascO Amaral 
Em branco ............... . 
Para Vice-Presidente: 

..... 12 votos 
• . ~· .•. *.Ql voto 

Deputado Evandro Ayres de Moura . . . . 12 votos 
Em branco ............•...........••.• 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

V ice-Presidente, os Senhores Dei Basco Amaral e Evan-
dro Ayies_de Moura. -

-- Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Dei 
Rosco Amãral agradece, em liame do Deputado EVan~ 
drO A}'res de Moura e no seu próprio, a honra com que 
foram dístíngUidos e designa o SeflhOr SeóadOr ·paSsos 
Põrto para relatar a matéria. · · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reiJ.ritãO e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Examinar e emitir relatório sob~~ a 
Mensagem n~" 114, de 1983-CN, pela <iual o_ Senho_r 
Presidente da República comunica hayer vetado, Par
cialmente, o Pr9jeto de Lei da Câmara R~> 79, de 
1983, que HDispõe sobre a emissão de uma série espe" 
cial de selos comemorativos do centenário de Getúlio 
Vargas". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 20 DE SETEMBRO DE !983. 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta c três, às dezessete horas, na Sala da Co
missão de Economia, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Aderbal Jurema, Octávio Cardoso, 
Fábio Lucena e Deputado Gióia Júnior, reúne-se a Co

_missão Mista incumbida de examinar e emitir relatório 
sobre a Mensagem n~> 114, de 1983-CN, pela qual o Se
nhOr Presidente da República comunica haver vetado, 
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1983, 
que-"Dispõe sObre a emissão de uma série especial de se
los, comemorativos do Centenário de Getúlio ·vargas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificãdo os Se
nhores Deputados Jorge Arbage e Luiz Leal. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Octâvio CardoSO, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre-. 
sidente esclarece que irá proceder a eleiçã0 do Presidente 

_e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Octâvio Cardoso convida o Se
ilhár Deputado Gióia Júnior para funcionar como escru
tinador. 

Procedida a eleição, verifica-se i:i seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Luiz Leal ................... 03 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . O I voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Aderbal J urema . . . . . . • . . . . . . . . 03 votos 

Em branco ·················--·-······· 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

V ice-Presidente, os Senhores Deputados Luiz Leal e Se
nador Aderbal Jurema. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Aderbal 
Jurema, Vice-Presidente, agradece, em nome do Senhor 
Deputado Luiz Leal e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Jorge 
Arbage para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comis~ão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
demais Membros da COmissão e irá à publicação. 

CÔMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de _Emenda à Constituição n~' 28, de 1983, 
que "dá no_va redaçào ao§ }9 do art. 104 da Consti
tuiçàj), facultando ao parlamentar a opção entre os 
rendimentos da parte fixa dos subsídios e os relativos 

--aO emprego, cargo ou funÇão". -

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO). REALIZADA 
EM 9 DE SETEMBRO DE 1983. 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos_~_oitenta e três, às dez.esseis horas, na Sala de Reu
niões da Comissão de Finanças, do Sellado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Passos Põrto, Lourival 
Baptista, Octávio Cardoso, Gabriel Hermes, Marcondes 
Gadelha, Gastão. __ Mül!er. Mário Maia, Fábio Lucena, 
Alfredo Campos e Deputados Mozarildo Cavalcanti, 
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Djalma Bessa, Myrthes Belivacqua e Renato Vianna, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, in
cumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n9 28, de 1983, que .. dã nova 
redação ao§ )li' do art. 104 da Constituição, facultando 
ao parlamentar a opção entrç: os rendimentOs d-a parte 
fixa dos subsídios e os relativos ao emprego, cargo ou 
função". 

Deixãm de comparecer, pOr motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanlo Júnior, Jorge Bornhausen e 
Deputados Pedro Ce_olim, Saulo Queiroz. Figu~iredo Fi
lho, Epitácio Cafeteira, Arnaldo Maciel, Genésio de 
Barros e José Frejat. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Hermes que declara in&talada a Comissão. 

Em obediência a dis-positivo regimental, o Senhor Pre-_ 
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdu
las, o Senhor Senªdor Gabriel Hermes, convida o Se
nhor Deputado Mozarildo Cavalcanti para funcionar 
como escrutinador. 

Procedida a eleição, verificã-se o seg·uinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Alfredo Campos ......... ·-. 12 v_otos. 
Em branc('l ..............•... ~ ...•... -- 01 voto. 
Para Vice-Presldente: 
Senador Lomanto Júnior . . . . . . . . . . . . 12 votQs. 
Em branco .... ._,_.-....... , .••.• -~····~ 01 voto. 
São declarapos elei_tos, respectivamente,_ Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Alfredo Campos 
e Lomanto Júnior. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alfredo 
Campos agradece, em nome do Senador Lomanto Jú
nior e no seu próprio, a honra com que forafifdistingui
dos e designa o Senhor Deputado Pedro Ceolin para re
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho José Santos, Assistente de 
Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas 
de Emenda à Constltulçio n~'s 29 e 36 de 1983, que 
"Introduzem alterações nos artigos 60 e 62 da Consti
tuição, Federal, Instituindo o critério de regionali
zaçio na lei orçamentária anual da Uolio". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 9 DE SETEMBRO DE 1983: 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e trita min:utos. 
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Sena
do Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalu
me, Raimundo Parente, Guilherme Palmeira, Eunice 
Michiles, Aderbal Jurema, João Lúcio, João Lobo, José 
Fragelli, Pedro Simon e Deputados Evandro Ayres de 
Moura, Francisco Rollemberg e Leur.Lomanto, reúne-se 
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Consti· 
tuição n% 29 e 36. de 1983, que "Introduzem alterações 
nos artigos 60 e 62 da Constituição Federal, instituindo o 
critério de regionalização na lei orçamentária da 
União". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores SCvCrO Gomes; Hélio Gueiros e Depu
tados Paulo Guerra, Gilton Garcia, Carlos Wilson, An· 
tônio Câmara, Casildo Maldaner, Sérgio Cruz, Wilson 
Vaz e J. G. de Araújo Jorge. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Jos? Fragelli, que declara instalada a Comissão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em Obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
Sidente esclarece que irá proce-der a eleiçãÕ do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Carlos Chiarelli convida-o Senlioi- DCpU:tã-:. 
do Francisco Rollembrég para funciomir como esCruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se O segUinte ·resultado: 
Pa'ª- Presidente; 
Deputado Antônio Câmara . . . . . . . . . . .11 votos 
Em branco .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
Para Vlce--Presldente: 
Deputado Leur Lomanto ...• _. . . . . . . . 12 votos 

·São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Antônio Câma
ra e Leur Lomanto. 

Assumindo a Presidência o- Senhor Deputado Leur 
Lomanto, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 
agradece, __ em nome do Senhor Deputado Antônio Câ· 
mara e no seu próprio a honra com que foram distingui
dos e designa o Senhor João Lobo para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Com'issão,lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publit;:~~o. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre ~ mensaiem 
n' 92, de 198J..CN, do Senhor Pre~~~idente da Repúbli
ca submetendo à delfberaçio do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n' 2.040, de 30 de Jtutho de 
1983, qne "Altera a Leglslaçio do Imposto de Renda, 
e d4 outras prm•ldênclas". 

2• Reunião, realizada em 
30 de agosto de 1983. 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da Co
missão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se-

. nhores Senadores José Líns, Jorge Bornhausen, Guilher
me Palmeira, Jorge Kalume, Almir Pinto, Jutahy Maga
lhães, Affonso Camargo, Fábio Lucena e Deputados 
João Alberto Souza, Celso Carvalho, Renato Cordeiro e 
Wilson Vaz, reóne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 92, de 1983-CN, 
do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 
2.040; de 30 de junho de 1983, que "Altera a Legislação 
do Imposto de Renda, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Odacir Soares, José FfageUi, Severo 
Gomes e Deputados Jessé Freire, Luiz Antonio Fayet, 
Genebaldo Correia, José Ulisses, Irajá Rodrigues, Mú
cio Athaide e Jiulio Caruso. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Deputado Wilson Vaz, declara abertos os trabalhos, so
licitando a dispensa da leitura da Ata da reunião ante
rior, que, logo após, é dada como aprovada. 

- Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Guilherme Palmeira, que emite parecer 
favorável à Mensagem, nos termos de Projeto de Decre
to Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
sem restrições, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pélo 
Senhor Presidente e irá à publicação. 

Setembro de 1983 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem 
D~'--103, de 1983-CN, do Senhor Presidente daRe
pública submetendo à dellberaçio do Congresso Na
clonai o texto do Decreto-lei n'i' 2.051, de 3 de agosto 
de 1983, que "Concede lsençio de Impostos a Selos e 
P.~ FUa~éllcas, e dá outras providências". 

2• Reunlio, realizada em 
14 de setembro de 1983. 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de rnil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta rni
nutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Gui
lherme Palmeira, João Calmon, Aderbal Jurema, Jutahy 
Magalhães, Octávio Cardoso, Gastão MUller, Álvaro 
Dias, Alfredo Campos e Deputados Ossian Araripe, 
Adroaldo Campos, Elquisson Soares e Celso Sabója, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e pare
cer sobre a Mensagem n' 103, de 1983-CN, do Presidente 
da República submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto·do Decreto-lei n' 2.051, de 3 de agosto 
de 1983, que "concede isenção de impostos a selos e· 

-peças filatélicas, e dã outras providências". 
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Se

nhores Senadores João Castelo, Jorge Bornhausen, José 
Ignácio e Deputados Rita Furtado, Jônathas Nunes, 
Santos Filho, Antônio Morais, Heráclito Fortes, Henri· 
que Eduardo Alves e Clemir Ramos. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Alfredo Campos, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Deputado Ossian Araripe, que emite parecer fa
vorável à Mensagem n'i' 103, de 1983~CN, nos termos de 
Projeto de Decret_o Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em discussão-e votação, é o parecer aprovado, 
com voto vencido dos Senhores Senador Álvaro Dias e 
Deputado Elquisson Soares . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
.da Coinissão, e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mennaem, 
n' 104, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberação do Conaresso Na
clonai o texto do Decreto-lei a~' 2.052, de 3 de agosto 
de 1983, que "dispõe sobre as contribulcies para o 
PJ.S.PASEP, sua cobrança, flscallzaçio, proeeuo 
administrativo e de consulta, e dá outras providên
cias". 

2• Reuniio, realizada em 
15 de setembro de 1983. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de mil no· 
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da 
COmissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores José Lins, Virgílio Távora, Octãvio 
Cardoso, Jutahy Magalhães, Gabriel Hermes, Passos 
Pôrto, José Fragelli, Alfredo Campos e os Senhores De
putados Oscar Corrêa, Antônio Farias, Márcio Santilli e 
Odilon Salmoria, reúne-se a Comissão Mista imcumbida 
de estudo e parecer sobre a Mensagem nt 104, de 1983-
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto
lei fi9 2.052, de 3 de agosto de 1983, q·ue ndispõe sobre as 
contribuições para o PIS-PASEP, sua cobrança, fiscali· 
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zação, processo administrativo e de consulta, e dá outras 
providências''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jorge Bornhausen, José Ignâcio, Seve
ro Gomes e os Senhores Deputados Saulo Queiroz, EteiM 
vir Dan tas, Herbert Levy, Euclides Scalco, Raul Ferraz, 
Sarnir Achôa e Sebastião Ataíde. 

Havendo número regimerital, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Márcio Santilli, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo apôs, é dada como 
aprovada. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Se
nhor Presidente comunica que irâ redistribuir a matéria 
ao Senhor Senador Gabriel Hermes, em substituição ao 
Senhor Senador Jorge Bornhausen, anteriormente desig
nado relator. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Gabriel Hermes, que emite parecer fa
vorável à Mensagem n9 104, de 1983_-(CN), nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como con
clusão. 

Posto em discussão e votação; é o pareCer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. ----

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir pare~r sobre o 
Projeto de Lei n910, de 1983- (CN), que "fixa os 
efedvos df. Força Aérea Brasileira em tempo de paz e d' outras provldênclu". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 2! DE SETEMBRO DE 1983. 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta mi
nutos, na Sala de Reuniões 'da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, p_resentes os Senhores Senadores Gal
vão Modesto, Lourival Baptista, Virgflio Távora, Lo
manto Júnior, Jutahy Magalhães, Gastão MUller, Severo 
Gomes, José Ribamar Machado, Maçao Tadano, Oly 
Facchin, Genésio de Barros e Geraldo Fleming, reúne-se 
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 10, de 
1983- (CN), que .. Fixa os efetivos da Força Aêrea Bra
sileira em tempo de paz e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Alberto Silva, Saldanha 
Derzi e Deputados Ney Ferreira, Simão Sessim, Gilson 
de Barros, Jorge Vargas, MiltOn Reis, Jacques D'Or
nellas. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Gastão Mctller, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irã proceder à eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da COmissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Gadtão _Mctller convida o Senhor 
Deputado José Ribamar Machado para funcionar como 
escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Genésio de Barros . . . . . . . . . • 10 votos 
Deputado Geraldo Fleming . . . . . . . . . . . 2 votos 

Para Viu-Presidente: 
Deputado Maçao Tadano . . • . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ......••..•.•. ~ .• ·-. . • . . • . 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice~Presidente, os Senhores Deputados Genésio de Bar
ros e Maçao Tadano. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Assumindo a Presidência o ~ep__hor Deputado Genésio 
de Barros agradece, em nome do Senhor Deputado 
Maçao Tadano e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Maga
lhães para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu. Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, 
serã assinada pefo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

lnaunblda de estudo e parecer sobre a proposta de 
emenda à Constituição n" Z!, dt 1983, que "acrescen~ 
ta dispositivo ao art. 102 da Constituição Federal". 

l• Reunlio, realizada em 
20 de setembro de 1983 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oítenta e três, àS dezesseis horas e trinta minu
tos, na Sala de reuniões da Comissão de Economia, no 
Sena'do 'Federai, presetiies oS Senhoré~ Senadores Odacir 
Soares, Iris Célia, Almir Pinto, João Lúcio, Hélio Guei=
ros, José Ignácio, Álvaro Dias, Gastão MUller e Deputa
dos Francisco Erse, Mozarildo Cavalcanti, Horãcio Ma
tos, Guida Moesch, Walter Batista, Myrthes Bevilacqua 
e Dionísio Hage, reúne-se a Comissão Mista do Con-

--gresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n9 25, de 1983, que 
"acrescenta dispositivo ao art. 102 da Constituição F~ 
dera!". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, Os s~ 
nhores senadores Eunice Michiles, João Castelo, Milton 
Cabral e Deputados Gomes da Silva, Wagner Lago, 
Márcio Braga e Floriceno Paixão, 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado DionísiO Hage, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
relator,~ Senador Odacir Soares, que emite parecer favo~ 
rãvel à Proposta de Emenda à Constituição n' 25, de 
1983, nos termos em que foi apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à pUblicação. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
13• Reunlio, realizada em 

15 de oetembro de 1983 

Ãs dez horas do dia quinze de setembro de mil nove
centos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
presentes os Senhores Senadores João Calmon - Presi
dente, Octávio Cardoso, Eunice Michiles, Passos Pôrto e 
Aderbal Jurema, reúne-se a Comissão de Educação e 
Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores José Sarney, Luis Viana, ·GaStão 
MUller, Álvaro Dias e Fernando Henrique Cardoso. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada como aprovada. 

São. apreciadas as seguintes proposições: 
Prºjeto de -Decreto Legislativo p.905, de 1982, que .. apro· 
va o texto do Acordo de Cooperação Científica, Tecno
lógica e TécniCa entre o Governo" da.República Federati
va do Brasil e o Governo da República Argelina Demo-
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crática e _Popular, concluído em Brasflia, a 3 de junho de 
1981''. 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 
PúeCer: -Fa vofável-

Conclusão: Aprovação dõ Parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n9 04, de 1983, que .. a

prova o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina 
Democrática e Popular para a criação de uma ComiSsão 
Mista :Brasileiro-:_Argelina, concluído em Brasília, a 3 
de_ julho de 1981", 

Relator: S.enador Octãvio Cardoso. 

Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1983, que .. dispõe 

sobre a divulgação, pelo Poder Executivo, do elenco de 
bancos de dados existentes no País. 

Relator: Senador_ Octávio Cardoso. 
Parecer: Favorável 
Conclu,são: Aprovação do Parecer. 
Em seguida, o Se_nho_r Presidente solicita ao Senhor 

Senador Aderbal Jurema que assuma a Presidência para 
que possa relatar a seguinte matéria: 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 
I O, de 1983, que aprova o texto do Acordo de Coope
raçãb Cultural e Educacional entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Iraque, concluído em Brasília, a 25 de março de 1982. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada srã 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
78• reunião, reaJlzada aos 4 dias do 

mês de agosto do ano de 1983 

Ãs quatorze horas do_dia quatro do mês de agosto do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a COmis
são de Redação_, sob a Presidência do Senhor Senador 
Passos Pôrto, presentes os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júníor, Presidente; João Lo
bo, Vice-Presidente; Claudionor Roriz e Alberto Silva. 

S lida e aprova.da e ata da re~nião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 6, de 1982 (n9 116/82, na Câ· 
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repóbli
ca Socialista da Romênia, assfnado em Brasília, a 12 de 
maio de 1981. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente Ata que, uma vez aprovada, serâ assi~ 
nada pelo Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente em 
exercício. 

79• reunião~ realizada aos 9 dias 
do mês de agosto do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorz~ horas do dia nove .(lo mês de agosto do 
ario de mil noVeCentos e Oitenta a três, reúne-se a Comis
São de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores Saldanha Derzi e José Lins. 

:Deixam de compaTecer, por mOtiVo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio~ 
nor Roriz e Alberto Silva. 

S lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
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A Comis-são aprova o parecer em que o Senhor Sena
dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto LegislativO ili' 33, de 1980 (n9 55/80, na; Çâ':' 
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo_ d~ 
Cooperação entre o Go-..:~rno_ da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina para o 
Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos_ da 
Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de 
maio- de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch.._As
sistente, a presente Ata que, uma vez aprovada, será assi: 
nada pelo Senhor Presidente. 

80• reuniio, realizada aos 9 dias do mês 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

As quatorze horas~ cinco minutoS do dia nove do mês 
de agosto do ano de mil novecentos e oitetita e três, 
reúneMse a ComisSã_o de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador Alberto Silva, presentes os Senhores JoM 
sé Lins e Saldanha Derzi. -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o~-_Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente; João LoM 
bo, Vice-Presídente e Claudionor Roríz. 
~ lida e aprovada a ata da reuníãO--arltCfiOr.- -
A Comissão ap'rõva -o parecer em que o SeJJ.hor_ SenaM 

dor Josê Lins apresenta a redação filiar do -Projeto _de 
Decreto Legislativo n9 38, de 1981 (n9 112/81, na Câmã~ 
ra dos Deputados), que aprova o texto do tratado dJ:: De
limitação Marítima entre a RepúbliCa- Federi:i.lfVa -·do 
Brasil e a República Francesa, c'"onclufdo em Paris, a 30 
de janeiro de 198f. 

Em seguida, ê aprovado o parecer em que o Senhor 
Senador Saldanha Derzi ãpreseilta- a redação final do 
Projeto de Decreto_ Legislativo n9 9, de 1982 (n9 129J82, 
na Câmara dos DepUtados), que aprova o texto do Acor_M 
do sobre Transporte Marftimo concluído entre ó GoverM 
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da _Al~rn.anha, em Brasflia, a 4 de 
abril de 1979. 

Nada mais havendo a tratar, dáMse por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, AsM 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assiM 
nada pelo Senhor Presidente em exercício, Senador AlM 
berto SHva. 

81' reunião, realizada ao11 16 dias do mêll 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia dezesseis do mês de agos~ 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reún.e-se-ã-Cõ
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor SenaM 
dor João Lobo, Vice-P_~:esidente, presentes os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-
nhores Senador Lomanto Júnior, Presidente, ClaudioM 
nor RQriz e Alberto Silva. 

t lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha De.rzi apresenta: 
a) a redação final do Projeto de Resolução n9 74, de 

1983, que autoriza o Governo do Estado do Pará a a_lie-
nar à empresa Maisa-Mojq. Agroindustrial S.A., uma 
área de terras devolutas 1Í9 Estado; com aproximada
mente 30JXl0ha (trinta mil hectares); _ 

b) a redação final do Projeto de Resolução n~ 16_1, de 
1981, que autoriza o Poder Executivo a alienar à empreM 
sa Agropecuâria Industrial e Colonizadora ~o _Ça_ndei!:!s 
Ltda., área de 33.000ha (trinta e três mil )lectares)_no Es
tado de Rondônia, para implantação de projeto de bovi
nocultura; 

c) a redação final do Projeto de Resolução n9 86, de 
1983, que autoriza a Prefeíturii Municipal de Mundo 
Nov!;) (MS) a ~levar em Cr$ 108.118.851,47 (cento e oito 
!DiJhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinqüillta e tim 
cruzeiros e quarenta e sete centavos) o montãnte -de suã 
dívida consolidada interna; e 

d) a reda·ção final do Prójeto de ReSolução'n9 87, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi 
(MS) a elevar em Cr$ 132.784.000,00 (cento e trinta e 
dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil cruzrdros) 
ó montantes de sua dívida consolidada interna. 

Em seguida, é aprovado o parecer em que o Senhor 
Senador Passos Pôrto apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolu_ção n9 114, de 1982, que autoriza o GoverM 
no do Estado de_Goiás a realizar operação de emprêstiM 
mo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cin(j,ílerita 
milhões de dólares), destinada aos Programas de DesenM 
volvimento Rural Integrado, Mineração e InfraM 
estrutura Económica, naqu-elcfEstado. 

Nada mais havendo a tratar, dáMse por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, Asw 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Senador João Lobo, Vic(:..Presidente. 

82' reunlio, realizada aos 16 dias do mês 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às q~atorz~ h.oraS ~ cincÓ minutos do -dia, dezesSeis 4o 
mês de agosto do ario de mil novecentos e oitenta e três, 
reúneMse a:- Cómissão de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presen~ 
os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Josê Lins. · 

Deixam de comparecer, por motivo justifiç:ado, os SeM 
nhores Sçnador~ Jo __ ão .Lobo, ViceM~r~idente, Claudio-
not Roriz _e Alberto Silva. · 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aproVa o parecer" em que o Senhor SenaM 

.dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resõiuçâo ri917, de 1983, que suspende a execução do 
art. 211 da Lei n9 1.333, de 25 de dezembro de 1977, do 
M1,1nicípio de Sertãozinho, Estado de São Paulo. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão-KohlrausCh. As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

83'reunião, realizada aos 19 dias do mêll 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA~ 

Às quatorze horas do dia dezenove de mês de agosto 
do ano de mi! novecentos e oitenta e três, reúneMse a CoM 
rrlissão- de Redação, sob a Presidência do Senhor SenaM 
dor Joilo Lobo, Vice-Presidente, presente!;" os Senhores 
Senadores Passos_ Pôrto e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnio, Presidente, Claudío
nor Roriz e Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A -Comissão aprova os pareceres em que o Senhor SeM 

nadar Passos Pôrto apresenta: 
a) a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n"l9, de 1981 (n9 90/81, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Tratad.o Qe Amizade e CoopeM 
ração, firmado' -entre-o Governo da República Fed.eratiM 
va do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em 
Bogotá, a 12 de março de 1981; e 

b) a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 10~ de 1982 (it~13l/82, na Câmara dos Deputados), 
que aprova: o texto do ConVênio sobre Transportes 

-- -Marítimos·entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador, concluído 
em Bi:asilia, a 9 de fevereiro de 1982. 

Setembro de. 19s'3 

Em seguida, é aprovado o parecer em que o Senhor 
Senador Salqanha Der~i apresenta a redacão final do 
Projeto de Decreto LegisTatiVO n9 14, de 1982-(n9I23/82, 
mfCâmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor~. 
do eilti-e O Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Finlâi1dia sobre Cooperação 
Económica e Industrial, Celebrado em Brasília, a 5 de noM 
vembro de 1981. 

Nada mais havendo a tratar, dáMse por ericerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátim-a Abrahão Kohlrausch, AsM 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ asSi
itadã pelo Senhor Senador João Lobo, ViceMPresidente. 

84' reuniio, realizada aos 24 dias do mês 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dezoito horas do dia vinte e quatro domes de agosM 
to do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúneMse a 
Comissão de Redação, sob a Presidência do Senador LoM 
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores SenadoM 

_ res J.oão Lobo, VíceMPresidente1 e Saldanha Derzi. 
Dei.iarit de comparec-er, por motivo justificado, os Se

nhores SenadQSes Claudíonor Roriz e Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A ComísSãO -aprova os pareceres em que o Senhor Se-

nador Saldanha Derzi apresenta: 
-a) a redaçào final do Projeto de Resolução n9 88, de 

1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema 
(GO) a elevar em CrS: 8.685.149,40 (oito milhões, seis
centos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove cruM 
zeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna; 

b) aredação final do Projeto de Resolução n'~'228, de 
1981, que autori'za a Prefeitura Municipal de Deodápolis 
(MS) a -elevar em Cr$ 6.900.000,00 (seis milhões e novC~ 
_centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoJiM 
dada interna; e 

c) a redaçào do vencido para o turno suplementar do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n\' l, de 1981 (n9 75/80, na Câmã:ra dos Deputados), 
que homologa o ato do Conselho Monetário Nacio_nãl 
que autorizou a emissão de papclMmoeda, no ano de 

-1979, no valor global de Cr$ 50.000.000.000,00 (cinquen
ta bilhões de cruzeiros), na forma do que dispõe o inciso 
I do art. 49 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o SeM 
nhor Senador João Lobo apresenta: 
. _a} a redaçâo final do Projeto de Resolução n9 93, de 
:1983, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de João Pi
nheiro (MO)_ a elevar em Cr$ 6.837.402,79 (seis milhões, 
oit'?centos e trinta e_ sete mil, guatroceritos e dois cruzei

-tos e séten-ta e nove centavos) o montante de sua dfvida 
consolidada interna; e 

b} _ a redação final do Projeto de Resolução n'i' 94, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo 
Alegre (SC) a elevar em CrS 7.536.627,00 (sete milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete cruM 
zeiros) o montante de_ sua 4ívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dáMse pOr encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As~ 
sistente, a preSente ata que, uma vez aprovada, será assiM 
nada pelo Senhor Presidente. 

85• reunJio, realizada aoa 25 dias do mêll 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia 
vinte e cinco do mês de agosto do ano de mil novecentos 
e oitenta e três, reúneMse a Comissão de Redação, sob a 
PresidênCia do Senhor Senador Lomanto Júnior, PresiM 
dente, presentes os Senhores Senadores João Lobo, Vice
Presidente, e Alberto Silva. 



Setembro de 1983 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Cl<iudíonor Roriz e Saldanha Derzi. 

S lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer-em ·que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n_'i' 57, de 1983 
(n'~ 5.816/81, na Casa de origem), que- dispõe sobre o 
exercício da profissão de Economista Doméstico e dá 
outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lav:·ando eu, Fátimii Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

86•reuniio, realizada aos 26 dias do mês 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia vinte e seis do mês de agosto 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores João Lobo, Vire. Presidente, e Saldanha Der-
ii. 

Deixam de comparecer, por ~otivo justificado, os- Se
nhores Senadores Claudionor Roriz e Alberto Silva. 

e. lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha Derzi apreseilta: 
a) a redação final do Projeto de Resolução n.,. 92; de 

1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde 
de Mato Grosso (MS) a elevar ein CrS 20.000.00ó,OO 
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna; e 

b) a redação final do Projeto de Resolução n.,. 90, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jatef (MS) 
a elevar em CrS 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oito:_ 
centos e vinte e nove mil e setecentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador João Lobo apresenta: 

a) a redação final do Projeto de Resolução nY 89, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga 
(GO) a elevar em Cr$ 7.154.525,57 (sete milhões, sete
centos e cinqUenta e quatrO mil, quinhentos e virite e cín-
co cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna; e 

b) a redação final do Projeto de Resolução nY 222, de 
1981, que autoriZa õ GOverno do Estado do Pará a ele
var em Cr$ 139.427.700,00 (cento e trinta e nove milhões, 
quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por ericeirada a 
reunião, !aviando cu, Fátinii AbrahãO Kohlniusch, As
sistente, a presentes ata que, uma vez aprovada, será as
sinada pelo Senhor Presidente. 

87•, realizada aos 31 cllas do mês 
de agosto do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

As quatorze horas do dia trinta e um do mês de agosto 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Co· 
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores 
Senadores José Lins e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz, Alberto Silva c:: Saldanha Derzi. 

e.ucta e aprovada a ata da reunião anterior, 
A Comissão aprova o parecer ·em que o Senhor Sena

dor José: Lins apresenta a redação final do Projeto de Re
solução n.,. 100, de 1982, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cavalcante (GO} a elevar em CrS 11.290.000,00 
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(onze milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros) o mon
tantiOe sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião;~lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Senador João LobQ_._Vice-Presidente. 

C()MlSSÃO DE MUNICIPIOS 
12• Reuõiã-o, (ffdfnária, realizada 

no dia 11 de agosto de 1983. 
Às onze horas do dia onze de agosto de mil novecentos 

e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Senador 
Alexandre Costa. sob a presi-dência do Senhoi SeDado! 
Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de M u~ 
nicfpios, com a presença dos Senhores Senadores: Mar~ 
cela Miranda, Almir Pinto, João Lobo, Alfredo Cam~ 
pos, Jorge Kalume, Mauro Borges, Odacir Soares, Gal~ 
vão Modesto e João LúciO. -

Deixam de cOmparecer, por motivo justificado, oS Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Benedito Canellas, 
Benedito Ferreira, Carlos Alberto, Jorge Bornhausen, 
Mãrio Maia, Jos~ lgnácio, Eneas Faria e Nelson Carnei
ro. 

Havendo número regimental, o.Senhor Presidente de~ 
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

A se-guir, passa-se à apreCíãção das matérias constan~ 
tes da pãuta e são relatados os Projetas de Resolução 
apresentados, pela Comissão de Economia, às seguintes 
Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n.,. 146, de 1982, 
do Senhor Presidente da República, submetendo, à apro
vãçâo do.Senado Federai, prOpoSta dco Senhor Ministro 
da Fcizenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni~ 
cipal de João Pinheiro (MG), a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 6.837.402,79 (seis milhões oitO
centos e trinta e-Sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e 
seteD.ü(e nove centavos). Relator: Seilador Aifredo·cam: 
Põs. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 2) 
Mensagem n"' 150, de 1982, do Senhor Presidente daRe
pública,- submetendo, à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato 
Grosso (MS) a contratar operação de crédito no valor Qe 

~ Cr$ 20.000.000,00 {vinte milhões de_ cruzeiros). RelatOr: 
Senador Marcelo Miranda. Parecer: favorável. Aprova
do por unanimidade. 3) Mensagem n.,. 84, de 1983, do Se
nhor Presidente da República, submetendo, à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Campo Alegre (SC) a contratar operação de crêdito no 
valor de CrS 7.536_.627,00 (sete milhões quinhentos e 
trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros). Rela
tor: Senador Gaivão Modesto. Parecer: favorável. Apro
vado por unanimidade. 

O Senhor Presidente comunica ao plenário que desig
nou o_ Senhor Senador Nelson Carneiro, VJCe-Presidente 
da Comissão, para representá-la no Congresso Estadual 
de Municípios do Estado do Rio de Janeiro, a realizar-se 
em Niterói nos dias 12 e 13 do corrente. O Senhor Presi
dente submete ao plenário a proposta encaminhada pelo 
Presidente da Associação Brasileira de Municípios, Dr. 
Heráclito Gomes Rolemberg, no sentido de se realizar, 
sob os auspfcíos do SenadQ Federal e daquela asso
ciação, um seminário a respeito dos problemas munici
pais do Pais, sugerindo o mês de outubro para a reali
zação do referido certame. A proposta foi discutida em 
plenário e, por sugestão do Senhor Senador Almir Pinto, 
sçrá examinã.da junto ao Presidente da Casa, Sua Exce-
lencia -senador Nilo Coelho, sobre a viabilidade do refe
rido certame. 

_ Na_da mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e Parecer sobre a Mell.!lagem 
li"' 104, de 1983 (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n"' 2.052, de 3 de agosto 
de 1983, que "dispõe sobre as contribuições para o 
PIS-PASEP, sua cobrança, fiscalização, processo 
administrativo ·e de consulta, e dá outras providên
cias'\ 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 1° DE SETEMBRO DE !983. 

Aó prirriiiro diao do mês de sete"mbrO do ano de-nlil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta e 
cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Se
nado Federal, presentes os Senhores Senadores José 
Lins, Virgílio Távora, Passos Pôrto, José Fragelli, José 
Ignácio, Alfredo Campos e Deputados Oscar Corrêa, 
Márcio Santilli e Odllon Salmoria, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n"' 104, de 1983 (CN), -do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetend~ _à deliberação do Congresso NaciOnal o 

-texto do Decreto· lei n.,. 2.052, de 3 de agosto de 1983, que 
..dispõe sobre as contribuições para o PIS-PASEP, sua 
cobrança, fiscalização, processo administrativo e de con
sulta, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, Os Se
nhores Deputados Saulo Queiroz, Antônio Farias, Etel
vir Dantas, Herbert Levy, Euclides Scalco, Raul-Ferraz, 
Sarnir Achôa, Sebastião Ataíde e o Senhor Senador Se-
vero GOmes: -

De acordo com o que preceitua o Regim,ento Comum,-
assume a Presidência eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Se.nhor Pre
Sidente esclarece que irá prOceder à eleição- do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Gibriel Hermes convida o Senhor 
Deputadô Odilon Salmoria para funcionar como escruti~ 
nadar. -

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Márcio Santilli .............. 12 votos. 
Em branco ....... -..... .__~ ............ _. 01 voto. 
Para Vice-Presidente: 
Qeputado__ Oscar Corrêa ............... 10 votos. 
Em branco .......... , ..•........... -.. 03 votos. 
São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente, 

respectivamente, os Senhores Deputados Márcio Santilli 
e Oscar Corrêa. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Márcio 
Santilli agradece,_em nome do Senhor Deputado Oscar 
Corrêa e no-seu próprio, a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Jorge Bornhausen para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião c, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e -irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
IJ\' 105, de 1983 - CN, do Senbor Presidente da Re-
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
clonai o texto do D~reto-lei nQ 2.053, de 16 de agosto 
de 1983, que "conCede isençio da Taxa de Melhora~ 
mentos dos Portos nos casos que especifica". 

1' Reunião (Instalação), realizada 
em 1Y de setembro de 1983. 

Ao primeirO dia do mês de setembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas e quinze mi
nutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no 
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Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge 
Kalume, Raimundo Parente, João Castelo, João Lúcio, 
Jutahy Magalhães, Gaivão ModesU)__. _Enéas_Farias, Pe
dro Simori, Mário Maia e Deputados Reinhold Stepha
nes, Mário Assad e Denisar Carneiro, reúne-se a Cernis- _ 
são Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n'~ 105, de 193-- ÇN, do Senhor Preside_nte daRe-:_ 
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei o\' 2.053, de 16 de agosto de 
1983, que .. concede isenção da Taxa de Melhorãmentos 
dos Portos nos casos que especifica". 

Deixam de compárecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Alberto Silva e Deputados 
Antônio Amaral, Fernando Bastos, José Lins de Albu
querque, Celso Sabóia, Dei Bosco Amaral, Dilson Fan
chin, Fernando Santana e Osvaldo Nascimento. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,_ 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senadpr 
Jorge Kalume, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositiVo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdu-_ 
las, o Senhor Senador Jorge Kalume - convida o Se
nhor Deputado Denisar Arneiro para funcionar como 
escrutinador. 

Procedida a eleição~ verifica-se ó seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Pedro Simon ........... _ ••..• 11 votos. 

Em branco···········~····-··········· Q1 voto. 
Para Vice-Presidente: 
Senador Gaivão Modesto ..... ······---11 votos. 
Em branco •....•.•..••..•.••• ··- ·~· --~r.:-01_ voto. 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Pedro Simon e 
Gaivão· Modesto. 

Assumindo a Presidência a· Senhor Senador Pedro Si
mon agradece, em nome do Senador Gal vão Modesto e 
no seu próprio, a hOnra com- que foram distinguidos e 
designa o Senhor Deputado Fernando Bastos para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos,_ Assisten~e 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e i~á à publicação. 

COMISSÃO MISTa 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensagem niiJlO, de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República submetendo à deliberaçio do Congresso 
Nacional o texto· do Pecreto-lel n9 2.056, de 19 de 
agosto de 1983, que "dispõe sobre a retribulçilo dos 
serviços de regis(fó do comércio, e dá outras provJ
dências". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 8 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu- -
tos, n~ Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Jos~ Lins, Virgflio 
Távora, Lourival Baptista, Gabriel Hermes, João Lúcio, 
Josê lgnácio, Fernando Henrique Cardoso, Álvaro Dias, 
Pedro Simon e Deputados Vingt Rosado, Manoel Af
fonso, Harry Amorim, __ Virgildásio de Senna e Celso Sa
bóia, reúne-se a COmissão Mista incumbida de examinar -
e emitir parecer sobre a Mensagem n11 110, de 1983-CN, 
do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o textO d_p Decreto-lei-~' 
2.056, dei: 19 de agosto de 1983, que .. dispõe sobre a retri
buição dos serviços de registro do comércio, e dá outras 
providências". 

Deixam de c_omparece'r, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto, Eunice Michiles e De
putadOs Jaime Câmúa, JOSé Carlos Martinez, Alair Fer
rdra, ·Femàrldo CoUOr, lrapuan Costa Júnior e Arildo 
Teles. 

De acordo com o que preceitura o Regimento Co
mum, assume a Pre8idência, eventualmeitte,- o Senhor 
Senador Gabriel Hermes, que declara i~siala?a a Comis-
são. ~ 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esClarece que irá proceder à eleição do P.residepte 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribufdas as cédu
las, o Senhor Senador Gabriel Hermes conyida o Senhor 
Deputado Harry Amorim para funcionar corria escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Manoel AffonSo ........... ~r~·.· f3 voto_s 

- Em branco ..... -... ~-- ... ·.: ........ ~~-·-·. 01 Voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Fernando _Collor ............. 1_3 vqtos 
Em branco ..........• -.•.••....• ; .•.... 01 voto. 
Sâo declarados eleitás, respectivamente, Presidente e 
Vice--PreSideD.te, os SCnhores Deputados Manoel Af

- fon-so e Fernando Collor. 
Assurriínd.o a Presidência, o Senhor Deputado Manoel 

Affonso ãgradece, em nome do Senhor Deputado Fer
nando CoUor e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o :Senhor Senador Carlos AlbertQ 
para relatar a matéria. -- -

Nada mais_ havendo a_ tratar, encerra-se a reunião e, 
para consta-r; eu, Heletiá Isriard Accauhy Sarres dos_$an
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que. 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
_dCmai~ membros da Comissão e irá à pUblicação. 

COMISSÃO MISTA. 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n9 24, de 1983, 
que "estabel~ a obrigatoriedade de apllcaçãÕ anual, 
pela União, de nunca menos de treze por cento, e, pe
los Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no 
mínimo, vinte. e cinco por cento da renda resultante 
dos impostos na manutenção e desenvolvimento do en
sino". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 23 DE AGOSTO DE 1983 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e quinze 
minutos, na Sala da Comissão_ de Finanças, no Sen_ado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Maga
lhães, João Calmon, Eunice Michiles, Octávio Cardoso, 
Aderbal Jurema, Gaivão Modesto, Lomanto Júnior, 
Gastão MUller, Fernando Henrique Cardoso; José Fra
gelli e Deputados Salva.dor Julianelli, Rômulo Gaivão, 
StéliO Dlãs,-Tobiãs Alves, Djalma Facão, OctaCOio de 
AlmCida, Carlos Mosconi e Walter Casanova, reUne-se a 
Comissão Mista do éon_gresso Nacional, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobie a Proposta de Emeitda à 
Constituição n' 24, de 1983, que .. estabelece a obrigato
~edade de aplicaçãO anual, pela União, de nunca rilenos 
âe -treze por centO, e; pelos Estados, e Municípios, de. no 
mínimo, vinte e cinco por cento da renda resultante dos 
impostos na manutenção e ·desenvolvimento do ensino. 

DeOOtin de comparecer, por motivo juStificado, os Se
nhores s~ador Álvaro Dias e DePutados Victor Faccio
ni, Rita Furtado e Raymundo Urbano. 

De_ aco_rdo com o que preceitura o Regimento Co· 
mum. assume a Presidência, eventualmente, o Senhor 
Senãdor Aclerbal Jurema. que declara instalada -a Coniís
são. 

Setembro de 1983 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre- "-..... .... 
sidente esclarece que irâ proceder à eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribu[das as cédu~ 
las, o Senhor Senador Aderbal J urema convida o Senhor 
Deputado Walter Casanova para funcionar como_esc:ru .. 
tinador. 

__ Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Gastão MUller ............. ~. . • 15 votos 
Senador José Fragelli ..... ~ ..........•.. 03 votos 
Para Vice-Presldente: 
Senador Jutahy MagalhãeS ........ -·-~·.-~~- 15 votoll 
Senador Octãvio Cardoso .............•. 03 votos 
São declarados eleitos, r_espectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Gastão MUller e 
Jutahy M_agalhães. 

Assumido a Presidência, o Senhor Senador Gastão 
MUller agradece, e~ nome do Senhor Senador Jutahy 
M agal~ães e no seu próp~o, a honra com que foram dis
tinguidos e designa o Senhor Deputado Salvador Julia~ 
nelli para relatar a matéria. 

N;ida mais havendo a tratar,_encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a·preseilie Ata qUe. lida e aprovada, serã assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 

COMISSÃO MISTa 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 26, de 1983, que "de"Volve 
à Justiça comum a competência para processar e jul
gar os integrantes das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros .pela prática de crimes da natureza clvll". 

' I• REUNIÃO (INSTALaÇÃO), REALIZaDa 
EM 30 DE aGOSTO DE 1983 

Aos trinta dias do mês de.agosto do ano de mil nove
centos e oitenta e três, .à;. 4ezesseis horas e quarenta e 
cinco minutos, na Sala de' Reuniões da Comissã,o de Fi
nanças, no Senado Fed_eral. presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume, Claudionor Roriz, João Castelo, 
João Lobo, Gabriel Hermes, Carlos Alberto, Carlos 
Chiarelli, José Fragelli, Hélio Gueiros e Deputados Nil
son Gibson, Maçao Tadano e Gomes da Silva, reúne-se 
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
estudo e parecer sobre ã Proposta de Emenda à Consti
tuição n" 26, de 1983, qUe .. devolve à Justiça comum a 
ComPetência para processai e julgar os ltitegtantes das 
Poiíclas Militares e Corpos de Bombeiros pela prãtica de 
crimes de natureza civil". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores S~:nadores Marcelo Miranda e Alberto Silva e 
DeputadOs Hamilton -XaviC:r, J~iro Magalhães, Geraldo 
Fleming, Jorge Carone, Marcelo Medeiros, Carlos Peça
nha, Plínio Martins e Délio dos Santos. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum; 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador: 
José Fragelli, que- declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do Vice-Presideqte da Çomi~ão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor Se
nador Jorge Kalume para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador HélioGueiros .......... .-~ .. --11 votos 
Ein branco ..•.....•••.•.••. ,......... 01 voto 
Para Vice-Presldente: 
Senador João_ Castelo ...•.•. _ •.•. r~- ... 10 votos 
Senador Gabriel Hermes ...........•.••. 02 votos 
São declli.radoS eleitos, repectivamente, Presidente e 

VícC--Pfesidente, os Senhores Senadores Hélio Gueiroa c 
João Castelo. 



Setembro de 1983 

Assumindo a Presidência, o Senhor SCnadõr Hélio 
GuC:iros agradece, em nome do _Senhor Senador__ J~oão 
Castelo e no seu próprio, a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Deputado Maçao Tadano 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor _Fresidente, demais membros 
da Comissão e -irâ à -publicação, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição o~' 27, de 1983, que "extirpa 
do texto constitucional os dispositivos que permitem 
i.o Poder Executivo a expedição de decretos-leis". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), ~REALIZADA 
EM 3! DE AGOSTO DE 1983 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta e t~~· às dezessete horas e quinze 
minutos, na Sala de Reuniões da Comissão-de- Fiilanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Marcondes Gadelha, Aderbai Jurema, João Lúcio, Leu
rival Baptista, Almir Pinto, Eunice Michiles, MãriO 
Maia, Hélio Gueiros e Deputados Nilson Gibson, 
Maçao Tadano, Gomes da Silva, jairO Magalhães, José 
Frejãt, Darcy Passos e A_luízio Campos, ieúne-se a Co
missão Mista do Congresso Nacional, incumbida de es
tudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição ni' 27, de 1983, que .. extirpa do texto constitucio
nal os disposítiVoS que perrn.ítem ao Poder Executivo a 
expedição de decretos-leis". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto, Fábio Luc:ena, Fer
nando Henrique Cardoso e Deputados Hamilton Xa
vier, Luiz Henrique, Flávio Bierrembach e Arnaldo Ma
cieL 

De ac_ordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência 8 dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Coriiissãci. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Almir Pinto cOnvida o Senhor De
putado José Frejat para funcionar como escrutiriador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguintê resultadO: 
Para Presidente: 
Deputado Darcy Passos ............•... 14 votos 
Em branco ................. ~· .•.•. -~ ~ .. 01 voto 

Para Vic~Presidente: 
Deputado Gomes da Silva . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Deputado Jairo Magalhães ....... _ ....•. 03 votos 
São declarados eleitos, ·respectivamente; Presi(hmte e 

Vice-Presidente, os Senhores Deputados Darcy Passos e 
Gomes da Silva. 

Assumindo a Presidência o Si:inhor Deputado Darcy 
Passos agradece, em nome do Senhor Deputado GomeS 
da Silva e no seu próprio, a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Marcondes Gadelha para re
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata qUe, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constitu7çã0 nP- 3!, de 1983, 
que "acrescenta dispositivo às Disposições Transi
tórias da Constituição, de modo a tomar inap/icáveis 
aos detentores de mandatos legislativos; pelo pf"azo 
que menciona, os dispositivos concernentes à fidelida
de partidária". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 9 DE SETEMBRO DE 1983. 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da Co
missão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadores José Lins, Aderbal Jurema, Lourival 
Baptista, Jorge Kalume, Almir Pinto, Marcondes Gade
lha, José Fragelli, Alfredo Campos, Alberto Silva e De
putado~s Wolney Siqueira, Valmor Giavarina e Djalma 
Falcão, reúne-se a Comissã_o Mista do Congresso Nacio
nal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição n~" 31, de 1983, que_ "a
crescenta dispositivo às Disposições Transitórias da 
Constituição, de modo a tornar inaplicãveis aos detento
res de mandatos legislativos, pelo prazo que menciona, 
os dispositivos concernentes à fidelidade partidária". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto, Fábio Lucena e Depu
tados Wanderley Mariz, Geraldo Melo, Gonzaga V as
concelos, Maurfcio Campos, Heráclito Fortes, Brabo de 
Cai-valho, Júnia Marise e Sebãstião Nery. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Lourival Baptista, que declara instalada-.!_ Comissão. 

Em obediência a disPositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleiç-ão do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o s-enhor Senador Lourivat Baptista convida ó Se
nhor Deputado Valmor Giavarina-para funcionar Coino 
escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o segriintC resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Djalma Falcão . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ... , ....................... 01 voto 

Para Vlce-Presidente: 
Deputado Gonzaga Vasconcelos ........ 11 vot_os 
Em branco ........................•.• O 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Pre_sjdente os Senhores Deputados Djalma Falcão e 
Gonzaga Vasconcelos. 

Assumindo a Presidência o_ Senhor Deputado Djalma 
__ Falcão agradece, em nome do Senhor Deputado-Gonza

ga Vasconcelos e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Marcondes Ga
delha para relatar a matéria. 
.:_Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
demais Membros da Comissão e ifá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

IncuMbida de estudo e parecer ~br~ a= Mensagem 
W' 93, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberaçio do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n"' 2.041, de .30 de junho 
de 198.3, que "prorroga o estfmulo à capltallzaçlo de 
empresas de que tratã o Decreto-lei n~> 1.892, de 16 de 
dezembro de 1981.,. 

2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 30 DE AGOSTO DE !983 

Aos trinta dias do mês de agosto_ do_ ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu-

Sexta-feira 30 452I 

tos, na Sala da Co-inissão de Finanças, no Senado Fede-
. ral, presentes os Senhores Senadores Carlos Alberto, 

Milton Cabral, Aderbal Jurema, Lourival Baptista, Ju
tahy Magalhães, Hélio Gueiros, Gastão MUller e Depu
tados Leónidas Racid, Adail Vettorazzo, Stélio Dias, 
Victor Faccioni, João Agripino e Walter Casanova, -" 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e pare-
cer sobre a Mensagem n"' 93 de 1983 (CNJ;cío Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 2.041, de 
30 de junho de 1983, que "prorroga o estímulo à capitali- ' 
zação de emPresas de que trata o· Decreto-lei n~" 1.&92, de 
16 de dezembro de 1981". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Claudionor Roriz, Gabriel Hermes, 
Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e- Deputa
do Maurício Campos, Leopoldo Bessone, Sebastião Ro
drigues Júnior, José Fogaça e Euclides Scalco. 

Havendo_ número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Vice-Presidente, no exercicio da Presidên
cia, Senador Jutahy Magalhães, que solicita, nos termos 
regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião an
terior, que, logo após, ê dada como aprovada.. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Deputado Leónidas Rachid, que emite parecer 
favorável à Mensagem n~" 93, de 1983 (CN), nos termos 
do Projeto di Decreto Legislativo que oferece como con
clusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão" e Tra à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

In_cumbida,_ de estudo- e parecer sobre a Mensagem 
""' 94, de 1983 (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo ã deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n~" 2.042, de 30 de junho 
de 1983, que "altCra dispositivos do Decreto-lei nl' 
1.070, de 3 de dezembro de 1969, que complementou a 

· redação do artigo 6~> do Decreto-lei n~" 185, de 23 de 
fevereiro de 1967, que estabelece normas para a con
tratação de obras ou serviços do Governo Federal". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
I' DE SETEMBRO DE !983 

Ao primeiro dia, do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores José Lins, Almir Pinto, Gabriel her
mes, João Castelo, Milton Cabral, Passos Pôrto, Mário 
Maia, Enéas Faria e Deputados Francisco Rollemberg, 
Milton Brandão, Dilson Fanchin e Ruy Côdo, reúne-se a 
Comissão mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
mensagem n' 94, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da 

_República, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n~" 2.042, de 30 de junho de 
1983, que "altera dispositivos do Decreto-lei n' 1.070, de 
3 de dezembro de 1969, que complementou a redação do 
artigo 6<~ do Decreto-lei n"' 185, de 23 de fevereiro de 
1967, que estabelece normas para a contratação de obras 
ou serviços do Governo Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto, itamar Franco, José 
Ignâcio e os Senhores Deputados Sebastião Curió, Vi
cente Guabiroba, Ney Ferreira, Paulo Marques, Dei 
Basco Amaral, Antônio Morais _e Jacques D'Ornellas. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Dilson Fanchin, que 
sOlicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
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Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra an 
Relator, Senador Milton Cabral, que emite parecer favo
rãvel à Mensagem n9 94, de 1983 (CN) nos termos de 
projeto de Decreto Legislativo que-oferece como conclu
são. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer apiovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hêlio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavreí a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo' Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incunbida de e~~tudo e parei:er sobre a Mensqem 
nl' 95, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberação do ConBI'esso Na
cional o texto do Decreto-lei n"~ 2.043, de 7 de julho de 
1983, que "'aumenta as representações ménsais dos 
membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
I• DE SETEMBRO DE 1983 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu
tos, na Sala de Reuniões-da Comissão de Fin.anças, no. 
Senado Federal, presentes os Senhores Seiladores Gui
lherme Palmeira, Passos Pôrto, Marcondes Gadelha, _ 
Murilo Badaró, Eunice Michlles, Mauro Borges, Marce
lo Miranda e Gastão MUller e Deputados Mozarildo Ca
valcanti," Gomes da_Silva, Hon\cio Matos, Darcy Passos, 
José Melo e Hélio Manhães, reúne-se a Comissão Mi~Ül 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'>' 95, 
de 1983 (CN)., do Sen_hQJ .. Presidente da República, sub
metendo à .delibera_ção do COngresso Nacional o te..··otto 
do Decreto-lei n<? 2.043, de 7 d.ejulho de 1983, que uau
menta as representações mensais do membroS do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Martins FHho ·e
Alfredo Campos e Deputados FranciscO Erse, Guida 
Moesch, Rosa Flores, Marcelo Medeiros e Brandão 
Monteiro. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Marcelo Miranda, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo ap6s, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a p~lavra 
ao Relator, Deputado Horácio Matos, que emite parecer 
favorável à Mensagem n"~ 95, de 1983 (CN), nos termos 
de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como con-
clusão. · 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de ComissãO, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelO Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e pareter sobre a Mensagem 
n'>' 98, de 1983 (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 2.046, de 20 de julho 
de 1983, que "altera o limite estabelecido nos artigos 
19 e 2.,. do Decreto-lei n<? 2.021, de 18 de mato de 
1983". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
6 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da Co
missão de. Finanças, no Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Claudionor Roriz, João 
Lúcio, Gabriel Hermes, João Castelo, Eunice Michiles, 
Affonso Camargo e Saldanha Derzi e DeputadOs Nos
ser.Almelda, Castejon Branco;Atuízio Bezerra e Harry 
Am~orim, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estu
do e parecer sobre a Mensagem n9 98, de 1983 (CN), do 
Senhor Presidente da.R~pública, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
2.046, de-20 de julho de 1983, que "altera o limite estabe
lecido nos artigos J<? e 29do Decreto-lei n9 2.021, de 18 de 
maio de 1983". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Raimundo Parente, Severo Gomes e 
Fábio Lucena e Deputados Geraldo Bulhões, Aécio de 
Borba, Ãlvaro Gaudênaio, Mário Hato, Ronaldo Cam
pos, Nelson Aguiar e Clemir Ramos. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia, DepUtado Nosser Almeida, qUe solicita, nos termos 
regtrii.eritais, a dispensa da leitura da Ata da reunião an
terior, que, lOgO <i.pós, é dada ·como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
à "Senhora Relatara, Senadora Eunice Michilc;s, que emi
te parecei- faVOrável à Mensagem -n9 98, de 1983 (CN), 
nos termos de Pi-ojeto de Decreto Legislativo que oTeiece 
CoinO conclusão. ·· · ·-

Posto em díscussão e votação,'é o parecer aprovado, 
sem restrições. 

- Nada mais havendo a tratar, encierra-"se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de ComissãO; lavrei a presente Ata Que, lidá e aProvada, 
-será assinada pelo SenhOr Presi.de.nte, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 99, de 1983 (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cloná) o textO ·do Decreto-lei q9 2.047, de 20 de julho 
de 1983, que uinstitui empréstimo compulsório para 
custear auxílio exigido em decorrência de cahunldade 
pública". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
I• DE SETEMBRO DE~ 1983 

Ao pririleiro dia do$ rnÇs_ de. setembro do ano d~ mil 
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta mi
nutos, na Sala da ComissãO de Finanças, no Senado Fe-

- dera!, presentes os Senhores Senadores José Lins, 
Virgílio Távora, Jorge Kalume, Almir Pinto, Lourival 
Baptista, Aderbal Jurema, Marcondes .Gadelha, Hélio 
Gueiros; José Fragelli e Mauro Borges e D.eputados Fer
-reira Martins e Marcelo Linhares, reúne-se a ComiSsão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n<? 99, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da República, 
subrrietendo à deliberação do Congresso· Nacional o tex
to do Decreto-lei n9 2.047, de 20 de julho de 1983, que 
"ilnstitui emprêstimo coinpulsóriO para custear auxflio 
eXlgido em deccifrênda de calãmidade pública". 

Setembro-de 1983 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o·s Se
nhores Senador Affonso· Camargo e Deputados Jessé 
Freire, Wilson Falcão, Ozanan· Coelho, Siegfried Heu
ser, Dirceu Carneiro, Aroldo Moleta, Antônio Morais, 
Henrique Eduardo Alves e Nilton Alves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Hélio Gueiros, que soli
cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior; que, logo após, é dada como apro
vada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator da matéria, Deputado Marcelo Linhares, que 
emite parecer favorável à Mensagem n<? 99, de 1983 
(CN), nos, termos de Projeto de Decreto Legislativo que -
oferece como cOnclusão. 

Posto enl discussão e votação, é o parecer aprovado, 
sem restriçõeS; 

Nãaamarsnavendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da" Comissão~ 
a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo 
Senhor Presiden-te e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de examinar e emldr parecer sobre a 

Mensagem 11'1100, de 1983 (CN), do Senhor Presi
dente da ·República, submetendo à deliberação do 

-Congresso Naclonaf o texto do Decreto-lei n'l 2.048, 
de 26 de julho de 1983, que "aumenta os limites do 
Decreto-lei 1.312, de IS de fevereiro de 1974, alten
dqs pelos Decretos-leis n<?s 1.460, de 22 de abrO de 
1976, 1.562, de 19 de julho de 1977, 1.651, de 21 de 
dezembro de 1978, e 1.756, de 31 de dezembro de 
1979; e dá outras providências". 

2' REUNIÃO EM 
12 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos doze dias do mês de setembro do_.an.o de mil nove
centos e oitenta e três, às d~esseis horas e quinze minu~ 
tos, na Sala da Comissãç. de Finanças, no Senado Fede.; 
ral, present_es os Senhores Senadores Virgílio Távora, 
Jorge Kalume, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Lourival 
Baptista, Lenoir Vargas, Aderbal Jurema, Mãrcelo Mi
randa, Affonso Camargo, Hélio Queiras e Deputados 
Baltazar de Bem e Canto e Manoel Affonso, reúne-se a 
C~missão Mista incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Mensagem n<? toO, de 1983-CN, do Senhor Pre~
dente da República submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.048, de 26 de 
julho de 1983, que Haumenta os limites do Decreto-lei n<? 
1.312, de 15 de fevereiro de 1974, alterados pelos 
Decretos-leis n9s 1.460, de 22 de abril de 1976, 1.562, de 
19 de julho de 197.7, 1.651, de 21 de dezembro de 1978, e 
1.75_6, de 31 de dezembro de 1979, e dá outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores SenãdOr José Fragelli e Deputados Felix Men
donça, Orlando Bezerra, Gerson Peres, Geraldo Melo, 
Sérgio Cruz, Ronaldo Campos, Daso Coimbra, José Fo
gaça e Oswaldo Nascimento. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
Pelo Se~hor Presidente, Deputado Manoel Affonso, que 
solicita, nos tennos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após,· é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator, Senhor Senador Virgílio Távora, que emite 
parecer favorável à Mensagem n9 100, de 1983 (CN), nos 
termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, AssiStente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emldr parecer sobre a 
mensagem n~' 101, de 1983 - CN, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' :ZJ149, 
de l' de agosto de 1983, que "dl.!lpõe sobre as contri
buições para q FINSOCIAL, sua cobrança, flscali
zaçio, processo administrativo e de consulta, e dá ou
tras providências". 

2• REUNIÃO, REALizADA EM 
06 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da Co
missão de Finanças, no Senado FCderal, presentes os Se
nhores Senadores Marcondes Gadelha, Gaivão Modes
to, Gabriel Hermes, João Lúcio, Passos Pôrto, Severo 
Gomes, Mário Maia, Fernàlldó Henrique Cardoso e De
putados Adroaldo Campos, Vivaldo Frota, Wildy Vian
na, Saramago Pinheiro e Sebastião Ataíde, reúne-se a 
Comissão Mista incunibída de exaininar e emitir parecer 
sobre a Mensagem n91QI, de 1983-CN, do Senhor Presi
dente da República submetendo à deliberação_do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.049, de l9 de 
agosto de 1983, que "dispõe sobre as c-ontribuições para 
o FINSOCIAL, sua cobrança, fiscaliZação, processO ad
ministrativo e de conSulta, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto; Raiffiundo Parente, 
Fábio Lucena e Deputados Vingt Rosado, Domingos 
Juvenil, Ruy Côdo, Alfredo Marques, Carlos Alberto de 
Carli e Gustavo Faria. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Severo Gomes, que-so
licita, rios termos regimentais, ã disPensa oa tditira da 
Ata da reunião anterior, que, -rogo após, é dada como 
aprovada, 

Em seguida, o Senhor PresTdf:nte-Concede- a-pã\avia ao 
Relator, Senhor Deputado Vivaldo Frota, que emite pa
recer favorável à Mensagem n" 101, de 1983-CN, nos ter

. mos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
sem restriÇões. - - -

Nada mais -havendo a tratar, enCerra-se a reUnião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, la-vrei -a ·presentCAta que, 
lida" e aprovada, será assinadà pelO 5ellh0r PresidCnte e 
irá à publicação. -- ---- · -

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de exudnar e emitir parecer sobre à 
Mensagem n9102, de 1983-CN, do Senbor Presidente 
da República, submetendo à dellberaçio do Congres
so Nacional o texto do Decreto-lei nl' 2.050, de 02 de 
agosto de 1983, que •'revoga o Deéreto-lel n1' 865, de 
12 de setembro de 1969, que decl•rou o Município de 
Santos, no Estado de Sio Paulo, de Interesse da sega.· 
ruça nacional, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
14 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da 
Comissão de Finanças; no Se-nado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Passos Pôrto, Almir Pinto, Lourival 
Baptista, Jutahy Magalhães, João Lúcio, Severo Gomes, 
Fernando Henrique CardOso, Pedro Simon e DePutildo 
Herbert Levy, Gastone Righi, Natal Gale, Armando Pf
nheiro, Qel Bosco Amaral, Marcelo Gato, Ruben Fi
gueiró e Tobias Alves, reúne-se a Comissão Mista in
cumbida de examinar e emitir parecer-sobre a Mensagem 
n9 102, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, 

submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n9 2.050, de 02 de agosto de 1983, que 
"revoga o Decreto-lei n9 865, de 12 de setembro de 1969, 
que declarou o Município de Santos, no Estado de São 
Paulo, de interesse da segurança nacional, e dá outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Martins Filho, Ita
mar Franco e_D_eputados Cunha Bueno, Sarnir Achôa e 
Brandão Monteiro. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Del Basco Amaral, 
qUe sOücita; nos termos rC:ginientais, a dispensa da leitu
ra da Ata Qa reunião anterior, que, logo após, é dada 
com_o aprovada. 
. Em s_eguida, o Senhor Presidente comunica o recebi

mento de oficio da Liderança do Partido Democrático 
Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Passos 
Pôrto para integrar a Comissão, em substituição ao Se
nhor Senador Jorge Kalume, anteriormente designado. 

ProsSeguindo, o Senhor Preside:nte, concede a palavra 
ao-Relator, Senhor De_imiidO GaSiorie Righi, que-emite 
parecer favorável à Mensagem n9 102;de 1983-CN, nos 
termos de Projeto de Decreto Legislativo __ que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy San-es dos San
tos; Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata ·que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente _e 
irá .â_ pu!icação. __ _ 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e par«er sobre à mensagem 
N• 105~,_dol983-CN do ''"'11C>r Pr .. 1dento da Repúbli
ca submete."ldo j dellberaçio do Congresso Nacional 
o texto do Dec:reto-leJ Nt 2.053, de 16 de agosto de 
1983, que •'concede lsençio da Tua de Melhoramen
to dos Portos nos casos que especifica". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
14 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos_~uatorze dias do mês de setembro do ano de mil 
-ifovecenros e o_itenta e ti-ês, às dezeSSCie-fiOras-e trinta mi~ 
nutos, na Sala de reuniões da Comissão de FinanÇas, no 
Senado_ Federal, presentes os Senhores Senadores Louri
val -.Baptista, Raimundo Parente, João Lúcio, Jutahy 
Magalhães, Alberto Silva, Pedro Simon e Deputado Fer
n·ando Bastos, Mário Assad, Celso Sabóia, Dei Basco 
Amarai, Denis<lr Arneiro e Fernando Santana, reúne-se 
a Comissão MiSta incumbida de estudos e parecei sobre 
a Mensagem n9 105, de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto _do Decreto-lei n9 2.053, de 16 de agosto 
de 1983, que "concede isenção da Taxa de Melhoramen
to dos Portos nos casos que especifica". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Castelo, João Lobo, Gaivão Mo
desto, Enéas Faria, Mário Maia e Deputados Antônio 
Amaral, José Lins de Albuquerque, Reinhold Stephanes, 
Osvaldo Nãscimento e Dilson FanChin. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Pedro Simon, que soli
cita, noS termos regimentaiS, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior, que, logo-_ após, é dada como apre-

- vadâ.-

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado 
Fernando Bastos, que emite parecer favorável à Mensa
gem nv I 05, de 1983-CN, nos termos de Projeto de De
creto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado, 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 

para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
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da Comissão, lavrei a presente Ata qui::, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as 
Propostas de Emenda à Coostftulçio de n~>s15 e 16, 
de 1983, que "rnoga os dispositivos que restringem a 
autonomia do·s municípios brasUelros e d' nova orga
nizaçio política ao Distrito, Federal; esta.belece 
eleições dlretas para prefeitos dos munlclpios que es. 
peclflca, cria a represeataçio polldca do DJstrTt~ Fe-
deral, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
I' DE SETEMBRO DE 1983 

Ao prim~_iro_diado mês de setembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da 
Com is são de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Jorge Kaiume, Almir Pinto, ioSé 
Lins, Murflo Badaró, Mário Maia, Itamar Franco, Ene
as Faria e Deputados Ângelo Magalhães, Nosser Almei
da, Oscar Corrêa, Aóroaldo Campos, Marcelo Lirihares 
e Dei Basco Amaral, reúne-se a Comissão Mista do Con
gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre as Propostas de Emenda à Constituição de n9s 15 e 
16, de 1983, que "revoga os dispositivos que restringem a 
autonomia dos municípío"s brasileiros e dá nova organi
zação política ao Distrito Federal; estabelece eleições di
retas para Prefeitos dos municípios que especifica, cria a 
representação política do Distrito Federal e dá outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se· 
nhores Senadores Gaivão Modesto, Gabriel Hermes, Be
nedito Cailelas, Gastão MUller e Deputados Epitãcio 
Cafeteira, Sarnir Achôa, Amadeu Geara, Eduardo Ma
tarazzo Suplicy e Abdias do Nascimento. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Senador Murilo Badaró, Vice-Presidente, 
no exercfcio da Presidência, que solicita, nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião ante
rior, que logo após, é dâda como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebi
mento do Oficio da Liderança do Partido Demo.crãt1co 
Social, na Cârilara dos Deputados, indicãndo o Senhor 
Deputado Nosser Almeida, para integrar a Comissão em 
substituição ao Senhor Deputado Milton Brandão. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator da matéria, Senhor Deputado Oscar COrrêa, quC 
emite parecer faVorável à Proposta de Emenda à Consti
tuição de n9 IS, no que se refere ao art. 1", revogando o 
parágrafo 19 do art. 15, e, renumerando os parágrafos 
subseqüentes, e contrãi'io à Proposta de nv 16, de 1983. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
votando, com restrições; o Senhor Deputado Dei Bosco 
Amarai;- vencidoS, os Senhores Senadores José Uns c 
Jorge Kaiume, e, Senador Itamar Franco, vencido, por 
ser favorável às Propostas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, Ia~ 
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, AsSistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente da Comissão, demais membros da 
Comissão, e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituiçio n918, de 1983, que "•Ueraos 
arts. 49, Item II, e sv da Constltulçio Federal". 

2J REUNIÂO, REALIZADA EM 
~ 31 DE AGOSTO DE 1983 

Aos trinta e um dias do mês de agoSto- do -ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de 
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Reuniõe's da Comissão'de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jorge Bornhausen, Pas
sos Pôrto, José Lins, Lomanto Júnior, Gilherme Palmei
ra, José Fragelli, Affonso Camargo e Hélio Gueiros e 
Deputados Léo Simões, Luiz Antônio Fayete, Ricardo 
Ribeiro e Manoel Costa Júntor, reúne-se ã. Comissão 
Mista do Congresso Nacional incumbida de estudo e pa
recer sobre a Proposta de Emenda à Constit_q_ição n~' 18, 
de 1983, que .. altera os arts. 49, item II, e 51' da Co.nsti-
tuição Federal". __ _ 

Deixam de comparecer, por motivo justiftcado, os Se
nhores Senadores Martins Filho. Marcondes Qadelha e 
José Ignácio e Deputados Wanderley_ Mariz, B~lthazar 
de Bem e Canto, Dirceu CarQ_eiro, Carlos Peçãnha, Feli
pe Cheidde, Renato Bueno _e Dêlio dos Santos_ .. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Affonso Càmargo, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Pr_osseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator, Deputado Léo Simões, que emite parecer fa
vorável à Proposta de Emenda à ConstitUição n9 IS, de 
1983. 

Posto em Giscussão e votação, é o parecer aprova-do. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Coinissão e irâ ã publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 21, de 1983, qUe "incorpo
ra ao texto constitucional a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, aprovada pela ONU". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
24 DE AGOSTO DE 1983 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de 
mil novecentos e oitenta e -três, às dezesseis horas e trinta 
minutos, na Sala de Reuniões da: Cot;n_issão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Guilherme Palmeira, Marcondes Gadelha._Passgs r_ôrto, 
Martins Filho, Helvfdio Nunes, Pedro Simon e Fernan: 
do Henrique Cardoso e Deputados Afrísio Vieira Lima, 
Osvaldo Melo, Mário Assad, João Bastos e Octa:cflio de 
Almeida, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Na,:, 
cional incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta 
de Emenda à ConstituiçãQn9 2I,de 1983, que "incorpo
ra ao·tex:to cçmstitucional a DeClaração Universal dos 
Direito"& Humanos, aprovada pela ONU". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Murilo Badaró, João Lúcio_, ltaJ!lar 
Franco e José lgnãcíO e Deputados Antônio Dias, Ricar
do Ribeiro, Osvaldo Murta, Aldo .Arantes, Márcio de 
Lacerda e Nilton Alves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente. Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que solicita; nOs feiinos regimentais; a dispensa 
da leitura da Ata da reuníãõ anterior, que, logo após, é 
dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator, Deputado Osvaldo Melo, Que emite parecer 
favorável à Proposta de Emenda à Constituição n9 21~ de 
1983. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, Martinho JosE: dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
s.erá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei n9 9, de 1983--CN, que "dispõe sobre a 
eleição para Prefeito e Vlce--Prefelto em municfplos 
que forem descaracterizados como de Interesse da se
gurança nacional". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 8 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de mil novç
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze miriU
JQS,_l)a Sala d_a Comissão de Finanças, no s_enado Fede
ral,- presentes OS Senhores Senadores -Aderbal jurem_a, 
Marcondes Gadelha, Lomanto JúniOr, JoRo Lúcio, Pas
sos Pôrto, José Fragelli, Pedro Simon, Affonso Camargo 
e Marcelo Miranda e Deputados Gastone Righi, Arman
do Pinheiro, Victor Faccioni, Dei Basco Amarai, Marce
lo Gato e Walter Casanova, reúne-se a COmissão Mista 

-do Congresso Nacional incumbida de examinar e emitir 
_parecer sobre o Projeto de Lei n9 9, de 1983-CN, que 
.. dispõe sobre -ã-eTeição para P.refeito e Vici-PrefeítO em 
municípios que forem -descaracterizados como de inte
resse da segurança nacional". 

Deixam de_çomparecer, por motivo justfficado, os Se
nhores Senadores João Castelo e Carlos Alberto e Depu
tados Cunha Bueno, Sérgio Ferrara, Júnia Màrise, Ama
deu Geara e Navarro Vieira Filho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
ássuirie a Presidência:, eventualffieiite, O Senhor Senador 
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Serihor Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Aderbal Jurema çonvida o Senh_or 
Deputado Marcelo Gato para funcionar como escrutina
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Pata Presidente: 
Senador José Fragelli . . . . . . . . . . . . . . . . 14 votos 
Em branco .. _. . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . 01 voto 
Par.a YJce-P.residente: 
Senador Lomanto Júnior ........... ·-· 14 votos 
Em branco .... _.,~-·-~ ....... _ .. _....... OI Yoto 
São declarados eleitos, respectivamerite~.-Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores José Fragelli e 
Lomanto Júnior. 

Assumido a Presidência, o Senhor Senador José Fra
gelli agradece, em nome do Senhor Senador Lomanto 
Júnior e no seu próprio, a honra com que foram distin
guidOs e designa o Senhor Deputado Armando Pinheiro 
para relatar o Erojeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para ~nstar, eu, Helena-lsnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presid.ente, 
demais membros da Comissão e irã_ à publicação. 

COMISSÃO DE SAúDE 

4* R.euDião (EsPecial), Realizada 
-~em 25 de Agosto de 1983 

Às dez horas do dia vinte e cinco de agosto de mil no
vecentos e oitenta e três, na Sala _de Reuniões da Comis
são, rta Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador Mário Maia, Presidente, presentes os 
Senhores Senadores Claudionor Roriz, Marcondes Ga
delha e Jaison Barreto, reúne-se a Comissão de Saúde, 
com a presença dos representantes das classes estudantis 
e profission~is das áreas de farmácia e biomedicina. 

-Declarando abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
comunica que a reunião fora convocada especialmente 
com a finalidade de ouvir a opinião dos segmentos pro
fissionais e estudantis interessados na matéria objeto do 
Projeto-de Lei do Senado n"' 188, de 1982, que "altera o 
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artigo J9 da Lei n9 6.686, de 1979", ora em exame naCo
missão. Prosseguindo, Sua Excelência comunica aos pre
sentes a orientação a ser seguida nos debates, esclarecen
do que será concedida a palavra primeiramente aos estu
dantes, que falarão através de seus representantes, esco
lhidos entre si, por um período de trinta minutos para 
cada área, ficando igualmente determinada a mesma 
orientação para os ProfisSiOnais. A seguir, é concedida a 
palavra ao primeiro expositor, que através de sorteio foi 
escolhido da área de biomedicina, prosseguindo, assim, 
pela ordem de alternância. Encerrada a fase de expo
sições, o §enhor Presidente concede a palavra, pela or
dem, ao Senhor Senador Jaison Barreto, que lavra vee
mente protesto- contra acusações que teriam sido feitas 
ao Senhor Deputado EuClides Scalco quando das expo
sições. salientando conhecer perfeitamente aquele parla
mentar; motivo pelo qual não poderia deixar passar sem 
uma resposta a acusação dirigida a ele, bem como a 
qualquer outro membro do Congresso Nacional. Dando 
continuidade- aos trabalhos, o Senhor Presidente comu
nica que, atendendo as solicitações de ambas as áreas, 
concederia- a oportunidade para as respostas às interpe.; 
lações que os expositores de uma ou outra área fizeram 
entre si, determinando um prazo de cinco minutos para 
cada. Concluíd"a esta fase, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Claudionor Roriz, relator da 
matêria, que agradece a colaboração recebida da Presi
dência na promoção deste debate, salientando que o 
mesmo será de grande valia para a elaboração de seu re
latório. Finalizando, o Senhor Presidente agradece apre
sença de todos, congratulando-se com os estudantes e os 

- profissionais pelo bom n_ível dos debates, determinando 
ainda que o apanhamento taquigráfico de todo_o debate, 
tão logo traduzido, seja publicado em anexo a esta Ata, 
bem como apensado ao processado do Projeto de Lei do 
Senado n9 188, de 19-82. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. -Mário Maia. 

ANEXO À ATA DA 4' REUNfÂO (ESPE
CfAL), DA COMfSSÃO DE SA rJDE, REALIZA
DA EM 25 DE AGOSTO DE 1983, ÀS 10:00 HO
RAS, DESTiNADA A OUVIR AS EXPOSIÇOES 
DAS CLASSES PROFISSIONAIS E ESTUDAN
TES DAS ÁREAS DE FARMÁCIA E BIOMEDI
CINA, ACERCA DO PROJETO DE LEI DO SE
NADO N• /88, DE /982, QUE SE PUBLICA D& 
VIDAMENTE AUTORJZADO PELO SENHOR. 
PRESIDENTE. 

PRESIDENTE: SENADOR MÁRIO MAIA 
VICE-PRESIDENTE: SENDOR CLAUDIO

NOR RORJZ 
Integra do Apanhamento Taquigráflco 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Sob a pro
teção _de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

Essa reunião informal é promovida peta Comissão de 
Saúde, com a finalidade de conversar e dar oportunidade 
às personagens, estudantes da área de farmácia, biome
dicína, para discussão acerca do Projeto de Lei do Sena
do n'1188. de 1982, qUe altera o art. }9 da Lei nQ 6.686, de 
1979. Acha-se na Comissão o Projeto em pauta, ao qual 
foi distribuído ao Relator, Senador Claudionor Roriz. 
Então, nós acertamos com o Relator para que antes que 
ele desse o seu parecer, e no processo de estudo do referi
~o projeto, fossem ouvidas as partes interessadas no as
sunto, que são os profissionais e estudantes da ãrea bio
médica e da área de farmácia. Assfrn riós achamos conve
niente e oportuno que desse ensejo ao Sr. Relator de, 
alêm de estudar todos os pareceres ~ informações que 
existem no processo, ouvir também, de viva voz, a Opi
niãO- dos seginentos profissionais relacionados com a 
matéria. Então, nós resolvemos dar a nossa reunião, 
para que poss-amos colher dessa reunião o mã.ximo de 
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proveito, a seguint'e orieritação: são 10 horas, e faremos a 
reunião com a duração de 2 horas, até meio-dia. Vamos 
dividir esse tempo em 8 segmentos de 15 minutos, conce~ 
dendo 15 minutos a cada um dos oradores, e vamos con
ceder que, dos presentes, falem oito pessoas, expressan
do os pontos de vista de cada ath•idade. Falarão dois es
tudantes da ãrea bíomédica, dois estudantes da área de 
farmacologia, dois profissionais da ârea biomédica e 
dois profissionais da área de Jarmacologia, Assim fica 
uma distribuição bem democrática, bem no tempo que 
nós temos disponível. O Sr. Relator estâ de acordo com 
esta distribuição? 

O SR. CLAUDIONOR RQRIZ- Perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Então, con
sulto aos presentes, onde acredito, estejam estudantes e 
profissionais- de ambas as áreas, de farmacologia e de 
biomedícina, se jâ há alguma deliberação prévia entre os 
Senhores, se a tomaram em suas respectivas universida
des, ou se deliberaram ter alguém como representante ou 
se vão deliberar aqui quem falará. (Pausa.) Então, eU da
rei a seguinte ordem também aos trabalhOi! falarão, em 
primeirO lugar, os estudantes, em seguida os profissio
nais. 

O SR. PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS BIO
MÉDICOS- Gostaria-â"e fazer uma solicitação. Acho 
que de nossa parte não há nada a nos opormos em ter
mos de que os estudantes falem primeíro e os p-rOfissio
nais depois, acho muito correto. Mas gostaria de fazer 
uma solicitação nõ caso, que o biomédico falasse em se
gundo lugar, porque, logicamente, como o projeto está 
tramitando eu acho que nos cabe mais a d~fesa do que a 
acusação. Eu acho que o nosso critério aqui, no mOmen
to, é o critério de nos defendermos. Eu sou o represen
tante da Associação Nacíonal de Biomédicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Então, o Pre
sidente da Associação Nacional de Biomédicos pede que 
fale em segundo lugar a área biomêdica. Peço que o Pre-
sidente da área de farmácia, se estiVei :Presente, se mani
feste também. (pausa.) (Vozes isoladas fora do microfo
ne.) 

Então nós vamos- sOitCar parã.- qUe haja completa 
isençãO quem falará primeiro. 

Para o bom andamento do serviço, a cada um que se 
manifestasse pediria que desse o seu nome e a área a que 
pertence. 

o--SR. LUIZ CARLOS - Luiz Carlos, farmácia. (I
naudível) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Eu já expli
quei, o Senhor não estava presente, mas vou repetir. O 
andamento dos nossos trabalhos terá uma duração dC.-2 
horas, essas 2 horas serão divididas em oito segmentos 
de 15 minutos, os inscritos representantes de cada área 
falarão cerca de 15 minutos; dois estudantes de biomedi
cina, dois estudantes de farmácia, depois, dois profissiOM-
nais de farmácia e dois profissionais de biomedicina. 
Nós divídimos erri dois para poder aproveitar o tempo 
disponível, dando exatamente 15 minutos para cada um 
falar. 

O SR. MÁRCIO OLLVISR- Nós gostaríamos de di
zer, que pelo que o Senhor colocou a[ são 15 minutos do 
tempo dos estudantes, ou seja, para cada pessoa, seriam 
meia hora. Eu tenho uma proposta para fazer, Senador, 
em função disso aí. Nós gostaríamos de aividir essa ho
ra, então, na quantidade dos estudan_t_es que nós temos 
aqui, quer dizer, ao invés de dividirmos esse tempo em 
dois, dividirmos em três estudanteS, sem ãtrapalhar o 
tempo disponível. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Pode ser. 

O SR. MARCOS OLIVEIRA -Senador, como aluM 
no de biomcdicina, cu não concordo com a propo~ta do 
colega farmacêuticO. Dois acadêmicos têrit o direito de 
falar 15 minutos, cada um deles, co~o foi proposta pela 
Mesa. 

O SR. MÁRCIO OLIVISR- Eu discordo do colega 
de biomedicina, porque acho que o tempo colocado é um 
tempo de exposição, é um tempo que çonta obviamente 
com uma linha de argumentação, uma linha de colo
cação, que pode ser colocada tanto por dois como_ por 
mais estudantes. Eu acho que o mais justo ê que real
mente seja respeitado o tempo, e que o assunto pOde ser 
dividido, para qUe-sf:ja mais bem clareado, com mais es
tudantes. Nós temos três colegas aqui em função disso e 
gostaríamos- que continuasse __ com a nossa proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Deferido o pe
dido da farni.áda, p~rque nós Consideramos que o im
portante é o tempo. Nós, a princípio, estabelecemos que 
falassem dois,-maS desde que seja Qbededdo o tempO, 
poderão falar dois ou mais, contanto qUe o tempo seja ri
gorosamente obedecido. O Secretário da Comissão regis
trará rigorOsainente o tempo. Então: eu peço ao Relator 
para colaborar. Peço a um dos estudantes da biomédica 
e outro da farmácia para sortear. 

O SR. -O Que ficar dentro da urna falará pri-
meiro. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Quem falará 
primeiro s-erá o biomédico. Perguntaria a ârea biomédica 
se têm algum representante designado para falar, 
inscrevendo-o na Mesa.(Pausa.) 

O .SR~ - Senador, em função do: mecaniSmo 
de argumentação e contra-argumentação, se necessário, 
nesse fipo de atividade em que nós nos encontramos, 
como no caso dos estudantes, por sorteio logicamente, a 
biomédica terá a palavra em primeiro lugar, e como 
ocorreu anteriormente por parte do Dr. Carlos Cecy a 
concordância de qüe os biomédicos fossem os segundos 
a se manifestarem, -gõstaria de propor então, em função 
obviamente do mecanismo de argumentação e contra
argumentação, porque eu acho que fica muito difícil esse 
critériO -se-toda a vez que o biomédico for falar primeiro 
e sempre a contra-argumentação estiver de posse dos far
macêuticos, que houvesse um critérío iil.Vertido. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Agora entra a 
alternância. 

O SR. -_Sim, justamente, mas no crítério da 
alternância,- sempre há- a contra-argumentação em todo 
o transcorrer do_ debate vai estar na mão da farmãciã. 
Então gostaria de propor que, no caso dos profissionais, 
o critéfio fosse invertido; que primeiro se pronunciassem 
ós farmacêuticOs e eni segundo lugar os biomédicoS. S 
nesse critério que eu falava. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Então vamos 
conslderar o sorteio para os estudantes e o novo sorteio 
para os profisSiOnais: Pediria que os estudantes da área 
biomédica inscrevessem os seus representantes para fa
lar. 

O SR. WALTER WAGNER - Senador, Walter 
Wagner Casset, em segundo_Marcos ViniciuS Martins 
Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Cada um terá 
15 minutos para falar. Com a palavra o estudante Walter 
Wagner Casset, que tem 15 minutos para expor o seu 
ponto de vista. 

O SR. WALTER WAGNER GASSET- Começarei 
aqll1 no relato do Senadãi--Amaral Furlan. (Procede-se à 
l~itura.) 
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O SR. WALTER WAGNER- Gostaria de fazer ai· , 
gumas perguntas aos amigos da Farmácia. 

A primeira pergunta é a seguinte: Como se sentem os 
farmacêuticos no fim do mês quando vão à farmáciR re
ceber um ordenado de responsabilidade pela farmácia a 
qual ele deixa a cargo de leigos, que aplicam injeções in
tram usculares e intravenosas, receitando e praticândo 
um atentado à saúde de nosso povo? Não é isso irrespon
sabilidade?_ 

Outra pergunta que também desejava fazer: por qrie 
vocês desvirtuaram a sua área de atuação e criaram a 
modalidade bioquímica da farmácia e tentam só acres .. 
centar a análise clínica, aliás, ~te é o único País ond~ 
isto acontece, onde a farmácia faz a análise clínica? 

O SR. MÁRCIO OLIVEIRA - Eu mesmo vou res
ponder. 

Pelo Parecer n9 287, de 11 de abril de 1969, o Ensino 
Federal diz: 

(Leitura do Parecer que não foi entregue à taquigra
fia.) 

O "SR. PRESIDENTE (Márío Maia) (Fazendo soar a 
campainha.) -O seu tempo está esgotado, peço ao ora~ 
dor que conclua a sua consideração. 

O SR. _WALTER WAGNER- Já concluirei, Sr. Pre
sidente: 

(Continua a leitura do Parecer.) 
... Em verdade a situação continua quase a mesma ... 

O SR. PRESIDENTE (Mário· Maia)- Concedo a pa
lavra ao próximo orador inscrito, da área biomêdica, o 
estudante Marcos Vinícius Ramos, que terá 15 minutos 
para expor seu pensamento. 

O SR. MARCOS VIN1CIUS- Senador, V. Exf- não 
disse que seria intercalado, seria um aluno da farmácia e 
outro da biomédica? 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está correto .•. 

O SR. MÁRCIO OLIVIER - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo-lhe a 
palavra pela ~rdem. 

O SR. MÁRCIO OLIVIERA- Sr. Presidente, foi de
terminado o tempo de 15 minuto~ para as exposições re
ferentes aos 30 minutos, que são destinados à exposição 
dos estudantes de farmácia que foram divididos em I O 
minutos para os três estudantes inscritos. Sugiro à Mesa 
que o tempo para as respostas às perguntas propostas 
pelos companheiros biomédicos seja colocado a posterio

_ri do_ tempo limitado para a exposição, porque temos a 
exposição a fazer, constando do gasto de tempo de 10 
minutos para os três estudantes. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia}" - Se houver 
tempo, será respond-ido depois de passar as duas horas 
para as respostas; a exposição serã dentro das duas ho
ras. 

Concedo a palavra o primeiro orador da área de far
mácia, que tirá 10 minutos para sua exposição, Sr. Luiz 
Carlos Mesquita Faria, da Universidade da Bahia. 

O SR. LU IZ CARLOS ~ Sr. Presidente, gostaria de 
saber se, obrigatoriamente, teremos que seguir a ordem 
de inscrição, ou Seja, terá que começar por mrm-1 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Não, pode co
meçar por qua(quer um dos companheiros. Quem falar.ã 
agora? Na Hsta de inscrição temos: Luiz Carlos Faria 
Mesquita, Márcio Oliviera e Haslan Habas. Quem falará 
agora? 

O SR. MÁRCIO OLIVIER - Peço a paiavra, Sr. 
Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE{Mário Maia)- Concedo a pa
lavra a v. s• 

traroCOJtfo-inêdico, traz como resultante o entrosamen
to necessário para que se complete o oferecimento de 

-- -maiores -recurs-os para prevenção e recuperação da sallde 
O SR. MÁRCIO OLIVIERA -Sr. Presidente, Srs. das pessoas'' in verbis. 

Senadores, esperãvamos, perante a convocação da Co- Sr. Presidente, o problema que traz a esta Casa adis-
missão de Saúde desta dou_ta Casa, receber a:qui argu- cussão entre profissionais e estudantes de biomedicina- e 
mentações dos nossos cQmpanheiros de mesmo nível farmácia não visa caracterizar qual dos dois profissio-
universitário, os eStUdantes de biomedicina, no âmbito. nais deve estar mais gabaritado para atingir e executar 
de conJecturas de suas próprias proposituras, no entan- trabalhos na área de análises clínicas, mas, sinl., a so-
to, recebemos, Sr. Presidente, a leitura do voto em sepa- lução pOr esta Casa -de Um imPass-e cri8.d-o poX: uma omis-
rado do nobre Senador Amaral Furlan, e não só por isso sãO dos-órgãos eXecutivos, tanto-ao ConSelho Federal de 
não temos como conjecturar respostas, fnclusive a esse Eduçação_quanto do MinistériO de Educação e CUltura. 
relato, que é de autoria e de origem de um Senador da Não se conjectura aqui qual dos dois profissionais e qUal 
Casa. dos dois estudantes tem adquirido, no decurso da sua 

Na alínea 6 foi citado: "Será proc~rado assegurar aoS- foi-maÇão, -ffiaiOr caPacidade, esse problema de nível 
bíomédicos a realização de análises clínicas e laborato- educacional não está sendo discutido. 
riais". O substitutivo, abruptamente, nos veda o exercf- Mais adiante, conforme o relato do Senador Amaral 
cio de analistas clínicos para conferi-la, exclusivanl.ente, Furlan, que, pelo prisma da justiça sOcial, os bioffiédicos 
aos farmacêuticos. :t. o primeiro ponto que temos a colo-- não Conseguirão sobreviVer; e aí entra uma pergunta in-
car. Não só o substitutivo nos veda, abprutamen~, por- serida por nós, estudantes de farmácia: que temos com-
que reconhece uma situação de fato e de direito, Que se- paõheiros estudantes de_ biomedicina da Universidade 
jam os direitos adquiridos pelos estudantes de bio!lledici- Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual do 
na, garantidos no substitutivo, e também--não corifere-eX- _Rio.. de Janeiro, da U~lRib, -Universidade Particular do 
clusivamente aos profissionais farmãcêutiCos·a habllida- Ri~ de Janeiro, da UniVersidade de Brasília, esses corri-
de de análises. Não consta do sub1>titutivo, aprovado panheiros não reclamam o exercício das análises clínicas 
pela Câmara Federal, nenhum dos dois termos citados. laboratoriais, então, se pelo prisma da justiça social, os. 
Novamente, no que diz respeito ao parecer do Ministério biomédicos não_ co.nseguiriam sobreviver, significa que 
da Saúde, colocado pelo Senador Amaral Furlan, em seu esses estudantes de outras escolas que respeitaram a lei, 
relato, e lido pelo estudante de biomedicina que _se faz sancionada pelo Presidente Fig1,1eiredo em 1979;jã esta-
aqui representar, temos a conjecturar, que o nobre De- riam mortos se os biomédicos não sobrevivessem com o 
putado Federal Euclides Scalco, autor da emenda substi- exercício de análises clínicas não lhes sendo outorgado?_ 
tutiva, aprovada pela Câmara Federal, procurou devida- Há outro ponto que faz referência: "não entendemos 
mente no Ministério da Saúde a informação sobre o pa- por que aqueles que já tenham recebido seus diplomas 
recer desse Ministério, levando a análise ao conhecimen- possarri realizar-os exames clínicos laboratoriais e oS que 
to do e:ll-Ministro da Saúde dois documentos: um emiti~ se formaram depois dessa data não possam fazê-lo'". 
do no dia 19 de julho, outro emitido no _dia 5 de agosto Sr. Presidente, o argumento que temos sobre esse mis-
do ano corrente, dois documentos que, nas suas linhas ter diz referência à Lei n9 6.686, de 11 de setembro_ de 
compositoras, trazem uma contradição quanto ao con- 1979, que corrigiu uma situação de fato, na época, ore~ 
teúdo ideológico do texto. clamo dos profissio-iiars e estudantes de biomedicina; de-

Sobre o argUmento citado, com relação ao desinteres- vida à habilidade de análises clínicas, se fazia jus, porque 
se colocado pelo Senador Amaral Furlan, nos seguintes algumas escolas já tinham instituído para os estudantes 
termos: "A análise clínica, em suas origens, não constitui que ali irigressaram e a execução desse mister seria possf-
atividad~· far~acêutic~, mt~. 0 médico que por e1ã ... vel. A Lei, de 1979, veio corrigir essa situaÇão e o argu-

... rea IZaç 0 vocacxon~ · _--- - • ----- --menta. _de que não entendemos por que .. uns possam fa-
~r. President~, gost~rí~mos de colocar que n~o. so 0 zer e oUtros não" é justamente direcionado à criação e a 

desmteresse da a:ea mediç_a se deu sobre a especialidade orientação do _surgimento do curso de biomedicina em 
d~ an.~I!ses .clím~as, mas ~u~a éPoca efn que 0 nosso nosso País, que tem referência ao suprimento da; áreas 
Pais vlVIa Sltuaçoes patolo~cas bastante complexas e de ensino e pesquisa no âmbito das disciplinas básicas 
que ~tormenta~am gran<:e numero dos p~pul~ntes~ d~!~- dos cursos da área de saúde. Peço que seja considerado 
Naçao, necess~tav~-se nao só de ~ro~sstonais medicos como lido, Sr. Presidente, o relatório do nobre Senador 
ma~ de profissiOnal~:~ todos ~s ~~-ttos, para at:n~er Marcondes Gadelha, Relator da Comissão de Consti-
devtdamente aos cnten~~ do dtagnos~IC~ d~ t:ra?eutu::a tuição e Justiça, que frisa -itens lrriportantissimós ·sobre 
da população. O profisstonal farmaceutico nao mvadtu t · · t t' · d 
uma área, não ganhou de presente uma área por mera e es~ ema, c.~nJe:.uras Impor an ISSJmas e c-omprova as . 
simples ocupação de cargos e posturas profissionais, so re essa 51 uaçao. 

mas, sim, o profissiorial farmacêuticO fOi recOnhecido O SR-PRESIDENtE (Mário Mai~)_ _ Q __ ex.positor 
pela sociedade brasileira dc:sde 1931 e, muito anterior~ tem três minutos para concluir a sua expoSição. 
mente a esta data, como profissional gabaritado no âm
bito da saúde pública que poderia, em conjunto com o 
médico, auxiliar nos critériOs d_e desvendar os mistéri_gs_ 
patológicos que a medicina clínica não_consegue, através 
das análises de seus pacientes, Colocar em evídência. Sen-
do assim, o profissional farmacêutico, quando se tnSeHu - -
no mercado de análises clfnicas, ele _não en_trou ocupan-
do o espaço dQ m._édico e muíto_ menos~ o médico_ dQ0\1 ao~
profissional_ farmacêutico essa atividade. A sociedade 
brasileira reclamava então, no momento, a postura de 
profissionais da área de saúde nesse setor, e por esse re
clamo foi atendido, na época, com um profissíorial que 
tinh~ no seu curso de formação, na sua organização cur
ricular de formação .as. áreas mais abrangentes para a 
execução desse mister. 
· Colocando, ainda, "sobre os · biomédicos, não há 

como negar, em termos de formação, estão mais capaci
tados para oferecer o suporte imediato que a Medicina 
solicita no canipo de exames complementares, e seu con-

O~ SR. M;ÃRCIO OLIVíER -_0 outr.õ p~n_to~ cita
d_Q~- o objetiv_o do projeto nos parece salutar, na medida 
em que faz justiça aos doutores em ciências biológicas, 
médic_os altamente especializados para o exercício de tal 
mister. Sr. PreSidente, nobre Relator da Comíssão de 
Saúde, Senador Claudionor Roriz, gostaríamos de con
jeç,tyraraqui que o Projeto, quando foi aprovado pelo 
Sena~o Federal, coloca~do no âmbito legítimo a respei
tabilidade que tCmos por esta dOuta Casa, mas, que na
quele momento, o nível de discussão que se travava em 
torno de uma questão tão grave, tão polêmica, como esse 
Projeto, não foi colocado nos níveis aprofundad_os em 

_ que deveriam ser tOmados. Como diz o próprio relator 
da_ Comissão de Saúde, em regime_ de urgência naq1,1ela 
oCasião, que o objet_iVo do Projeto nos parece salutar na 
medida em que faz justiça aos doutores em ciênciaS bio
lógicas, médicos altamente especializados para o exercí
cio de tal mister. Sr. Presidente, não somos nem douto-
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res, nem médicos, porque doutores são aqueles instituí
dos pelo doutoramento em alguma área, em alguma ha
bilidade espeCífica que se faz jus ao próprio título de 
doutor - e, nem médico, Sr. Presidente, são os farma
cêuticos e bionlédicos, uma diferença intrínseca entre a 
c;;!tego"rüliriédica. 
-O outrO ponto, para Concluir, ê referente ao art. 29 da 

Emenda Substitutiva, aprovada pela Câmara Federal, 
en1 que o Parecer do nobre Senador Amara_LFprlam cita 
que há uma contradição; que a Emenda Substitutiva 
aPreSenta sete artigos- e na realidade teria oito. Sr. Presi
dente, o bis ln idem citado não diz, quando faz referência 
à duplicidade do art. -29, não tem procedência, na verda
de, porque o primeiro art. 29, que é colocado, respeita a 
disposição da lei de_l979, e o segundo é constituído pela 
Emenda Substitutiva, faz parte do corpo ideológico des
s.a Emenda_ Sub:s:titutiVa. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maía)- Pode concluir 
Que o tempo está esgotado. . 

O SR. MÁRCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, ao 
responder, com a análise que é próprias dos estudantes 
-de farmácia, ao relato lido pelos companheiros de bio
medicina, de autoria do nobre Senador Amaral Furlan, 
gostaria então, de dar respostas às perguntas que foram 
indagadas pelos estudantes de medicina, fora, extratem
po marcado. 

-O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Como eu fa
lei, depois do tempo determinado pela Comissão, se hou
ver oportunidade, nós passaremos às respostas dessas 
perguntas. 

~DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MÁRCIO OUVIER EM SUA EXPOSIÇÃO. 

PARECER 

N9 .... 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a 
Emenda Substitutiva da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado n"' 188, de 1982, que "altera 
a redaçào do artigo 19 da Lei n9 6.686 de 1979". 

Relator: Senador Marcondes Gadelha 

Vem a exame desta Comissão a Emenda Substitutiva 
da--Cámai'a dos Deputados ao Projeto de Lei nQ 188/82, 
de autoria do eminente Senador José Uns, que altera a 
redação da Lei n9_6.686, de II de setembro de 1979, que 
disPõe sobre o exercício de análise clínico-laboratorial e 
determina outras- Pi-õvidências. 
- A Lei que se pretende alterar é um dispositiVo pi"ovi~ 

sórió, resultante -de entendimento celebrado hã quatro 
anos, com o fito de amparar os que à época se sentiam 
prejudicados com_a exclusão das anãlises clínicas do rol 
de competência do biomédico, conforme disciplina da 

- -Lei n9 -6.684, de 3 de setembro de 1979, que regulamen-
tou· á prorrssão-: "-

DiZ ·a texto acordado: "os aluais portadores de diplo
ma de Ciências Biológicas, modalidade médica, e os que 
venham a concluir o mesmo curso até julho de 1983, po

-derão realizar análises c_línico-laboratoriais, assinando _ 
os respectivos laudos, desde que comprovem a realização 
de diSciPlinas indispensáveis ao exercíciO dessa ativida
de". 

O Projeto de Lei nQ 188/82 do nobre Senador cearense 
intenta tornar definitiva esta norma, suprimindo a ex
pressão "e os que venham a c_oncluir o mesmo curso até 
julho de 1983", ao tempo em que promove, no texto, as 
adaptações de técnica legislativa necessárias e bastantes 
à b?a exPlicitação daquel~ propósito. 

Em justificaliva sUmária~ o autor afirma qUe o pfojeto -
se expli~a "pela necessidade de se assegurar a todos os 
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formandos em Ciências BiOlógicas..:... modalidãde médi
ca. o'exercício de anãlises clínicO--laboratoriais". 

Na Câmara dos Deputados, a proposição recebeu pa
receres da Comissão de Constituição_eJustíça,-pela ccins
títucionalidade e jurididdade, d-a ComiSSão de Educação 
e Cultura, pela aprovação, e da Corilissão de Saúde, pela 
rejeição. - ~~ 

O SUbstitutivo, ao revés, pretende fixar um -novo ter
mo àquele permissivo, vedando o exercício de análises 
clínico-laboratoriais .aos diplomados em Ciências Bioló
gicas, modalidade médica, que tenham ingressado neste 
curso após julho de 1983, respeitando, porém, os direitos 
adquiridos-pelos atuais detentores do referido diploma e, 
jã agora, dos que venham a ingressar nas faculdades cor
respondentes, mediante exame veMibular prestado até 
julho do corrente ano. 

DiSpõe ainda a proposição sobre o currfculo do curso 
de Ciências Biológicas, modalidade médica, que será re
direcionado pelo Ministério-da Educação e Cultura, a 
fim de que sej<Ún melhor definidas as especializações oil 
opções que a modalidade comporta, bem como as discí
plinas que as comporão. 

Adverte por fim o Substitutivo, no artfgõ 41', qiie os 
cursos de Ciências Biológicas, ao efetuaretn as inscrições 
para vestibulares destinados à modalidade médica, di
vulgarão no edital a finalidade dos citados cursos e reco
lherão dos inscritOs declaração de. conhecimento desta 
destinação. 

Justificando sua proposta, o autOr, Deputado EudiOeS 
Scalco-, faz menção às matérí.:is aciesCiâas ao tronco co
mum de Ciências Biológicas, na formação do biomêdico, 
para concluir que "houve intenção de formar especialis
tas em setores específicos da área básica da medicina". E 
que, "desejando-se a manutenção desse curso, há que se 
recolocá-lo dentro da filosofia que lhe deu origem; for
mar especialistas em setores distintos da área dã saúde, 
capazes de desenvolverem a docência, a pesquisa e de 
apoiarem a profissão médica". 

Apresentada em plenário, na Câlnara dos Deputados, 
a Emenda Substitutiva em caUsa foi aprCciada em regime 
de urgência, obtendo parecer favoráVel quanto à consti
tucionalidade e j uridicidade, do Deputado Jorge Arbage, 
em substituição à Comissão de Cons_tituíção e Justiça; 
pela aprovação, do Deputado Rômulo Gaivão, designa
do em substituição à Comissão de Educação e Cultura e, 
pela rejeição, do Deputado Carlos Mosconi, em nome da 
Comissão de Saúde. . _ ~---·---~-

Submetida a votos, logrou aprovação, cOm-79% dos 
sufrágios dos parlamentares presentes, considerando-se 
prejudicado o projeto. 

f: o relatório. 

Parecer 

A peça básica para a Colnpreensão do grave problema 
que se esconde na linguagem concisa das duas propositu
ras é a exposição de motivos conjunta dos Ministros do 
Trabalho, Educação e Cultuia e Cultura e Saúde, que 
acompanhou a Mensagem n~' 396/75, do Poder Executi
vo, encaminhando ao Congresso o projeto de lei _gue re
gulamentava as profissões de bi6logo e biomêdico e que 
viria depois a se transformar na Lei o~' 6.684, de 1979. 

Com efeito, o documento resume com brilhantismo as 
concepções sobre a natureza da carreira de biomedicina, 
que estava se plasmando desde o início dos anos sessen
ta, quando suscitada a sua necessidade pela Escola Pau
lista de Medicina, a Faculdade de Ciências Médicas da 
Guanabara e outras. 

Vale, pela clareza e objetividade do texto; a trans
crição: ••a biomédica, como carreira própria; deVe-a sua 
existência ao incoercível desenvolvimento das CiêliCias 
BiológiCaS ielacionadas com a Medicina e, conseqUente
mente, da multiplicação de provas técnicas e instrumen
tos de trabalho complexos e sofisticados, mas impres
cindíveis às modernas exigências de pesquisas científicas 
e das prática-s de diagnóstico-e terapêutica. 

O!ÃRto DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

No presente, a -Medicina oferece duas grandes áreas de 
atuação: a primeira, clássica, é do Profisiíonal que con
duz~ pro_l?_~c;::ma mêdico, seJa o caso individual,_,seja oco
_letivO..:. o doente é o se~ campo. A ele cabe a decisão 
médica. Ó dese!llpenho de tal tarefa exige uma fõfmação 
peculiar, eln que o desenvolvimento de certas caracteris
"ücis-epistemológfcaS, comO a do conhecimento intuiti
vo, é de importância fundamental; à segunda cabe orga
nizar e faz.er funcionar a complexa maquinaria tecnoló
gica de dfagitõS:tico e terapêutica, -que completa "o triiba
lho da primeira ârea. A doepça é o _seu campo, não lhe 
cabendo em termos formais uma decisão médica no sen
tido da condução global do caso. 

A sua formação cultural deve ser muito· ni'ais científi
ca, no sentido exato do termo, de modo a conferir um 
senUàci m8.is satisfatório, onde o cOnhecimento do tipo 
indutivo-dedutivo, bem como a _capacidade de analisar 
dados concretos, é fundamental. 

Os biomédicos possuem uma formãção que lhes per
mite" o uso mais eficiente de fnstrumentos e métodos de 
pensar usados na pesquisa das ciências básicas da Medi
cina, sendo-lhes pois ,Sarantido maiS acesso à pe"squisa de 
-verdades novas. 

Tais são as bases da conceituação da carreira biomédi
ca. São profissiori.ãis especialmente preparados para o 
trabalho nas ciências báSiCas: da-Medicina". 

Se os Ministros tinham uma visão nítida do conceito 
de biomedicina, encontravam dificuldades, quando pas
savam aO terreno prático e confessavam o embaraçO 
para a individualiZação do ofício: "f<ilta-lhes (aos biomé
dicos) mais que urna simples regulamentação para o 
exercício normal de atividade. O que se pretende, agora, 
é dar normatividade definitiva à carreira como atividade 
iSolada". E mais adiante: 

"O problema central quanto ao exercício profissioõal 
do biomédico parece residir na necessidade de uma clara 

·definiçãO do campo de competência, na proposição de 
um elenco de atribuições que caracterize ocupacional-

- mente a profissão, na divulgação do piOcesso de sua for
mação e outras medidas que possam ser adotadas, para 
favorecer sua aceitação na equipe de saúde e que evitem 
conflitos com outros profissionais que atuem nos mes
mos campos." 

J?o_exposto, é possível tirar já algumas conclusões im
portantes: 

- - -~ li' - A biomedicina é uma profissão a tua] e neces
sâria. Em que pesem as objurgatórias, o seu surgimento 
se fez de maneira natural e não por acaso, ou circunstân~ 
cias, que quando muito podem ter a~elerado o l?rocesso. 
Introdllzíndo a biomedicina, o Brasil apenas seguiu uma 
tendência manifesta e franca dos países mais desenvolvi
dos, onde aliâs a denoniinação jâ estâ consagnida e Onde 
as biotécnicas compõeni Um dos cinco grandes ramos do 
conhecimento verdadeiramente novo, ao lado da infor
mática, oceanologia, ciência espaciitl e dos n_ovos mate
riais. 

211- O seu campo é mUlto-mais abrangente do que se 
imagina e está em permanente expansão, porque o seu 
vetar maior é a inovação tecnológica. A parafCi'nália ins

-trumental de que hoje se serve a medicina, desde a tomo
grafia -computorizada, até as bombas de circulação ex
tracorpórea, ·passando pelos rãdioisótopos, representam 
apenas a ponta de um iceberg tecnológico, que começa a 
aflorar e- que revolucionará todos os conceitos, inclusive 
o de equipe médica. 

Dentro em pouco entrarão em uso corrente os )llSel's 

para diversas fi~alidades; os bancos ~acionais de órgãos 
para transplante; Õs implantes de órgãos artificiais; o 
sang-ue sintético; a holog"rafia; as qu1rileras biológicas 
pro_duzidas pela engenharia genética, os clones, a 
embriogênese extra-uterina, os computadores para chec
kup, diagnóstico, monitoração telemétrica, prescrição de 
medicamentos. armazeriage.m de dados médicos de toda 
a população em. escala nacional, e até psicoterapia; além 
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dos sensores eletrônicos para melhorar a percepção indi
viduai e inúm.eras outras técnicas saídas da ficção. 

_9s hiomédico_s são co_ntemporâneo_s d~te admirável 
mundO novo e, com ele, têm de se envolver. Cada aspec
to desta nova ciência abre um compartimento novo e 
complexo _e exige intermediação de nível superior entre a 
parte operacional e decisional da açào médica. 

Por maíor que seja a crise económica no Brasil, por 
maior que seja o nosso atraso geral, por maior que seja o 
nosso isõlamento ná vertical do tempo, nós não escapa
remos a este influxo inovador, e precisamos preparar 

- pessoal. A menos que os médicos se reciclassem em Ciên
cias Básicas para terem uma apreensão conceituàl plena 
dos sistemas Que estão usando, o que seria improfícuo, 
para dizer o menos. 

3"' - O próposito de evitar cOnflitos com outros pro~ 
fissíonais que atuam nos mesmos campos, expresso na 
exposição de motivos citada, foi o que norteou a apro
vação da Lei n~' 6.684/79. Tal propósito pode ser al~ 

cançado em função dO amplo espectro de atividades aci
ma _d-elineado e deve ser buscado, em nome do bom senso 
e em favor de um melhor rendimento do sistenia educa
cional, quaisquer que sejam as áreas abrangidas. 

D_e fato, torna-sedisfuncional para os interesses do de- . 
senvolvimento econômico-social e do progresso científi
co criar novas profissões, para lid8.r com os mesmos 
problemas que já vêm sendo atendidos, satisfatoriamen
te, pó r Categorias pré-existentes. 

E indiscutível que 'todas as necessidades no campo 
clínico-laboratorial já estão sendo cobertas, conveniente
mente, por médicos e farinacê~:~ticos; de modo que não é 
aí que a sociedade reclama ou se recente do surgimento 
de novas profissões. 

Não se trata obviamente de questionar a capacidade 
dos biomédicos para -a exeCução de análises. Teorica
mente a atribuição de cargas horárias suficientes em cer
tas disciplinas e mais um estágio obrigatório em labora
tório, torn-aria qualquer profissional da ãrea - odon
tólogo, enfermeiro, nutricionista etc. - apto ao desem~ 
penha daquele mister. O que se questiona é a utilidade 
social e a racionalidade de decisões deste tipo. O que se 
questiona é a sua funCionalidade, particularmente num 
país carente, que precisa otimizar os seus investimentos 
em recursos humanos~ Sobre isso o legislador também já 
se defmiu quando aprovou a Lei n<.> 6.684. Dir-se-ia que 
médicos e farmacêuticos também exercem, na espécie, 
atividades concorrentes; mas esta é urna situação criada 
há mais de cinqiienta anos e, de certa forma, convalidada 
pelo tempo. 

Na verdade, o desafio que se impõe ao bíomédico é de 
outra natureza, mais -delicado, e diríamos mais diversifi
cado. Trata-se de ocupar o espaço enorme que se abre 
com a associação .cada vez maiS freqUente das Ciências 
Exatas com a mediCina, com aplicações em pesquisas, na 
indústria e na prâtica corrente. 

Todo o campo da infonnãtica, Para citar só um exem
plo, todo o campo da informática para fins de diagnósti
co, terapêutica~ pesquisa, ensino médico e administração 
hospitalar precisa ser ocupado por pessoal de alto nível, 
com flexibilidade disciplinar pelas mudanças gnosiológi
cas que acarreta e que ãbrem possibilidades virtualmente 
ilimitadas. -. -

Desde 1976, aliás, a Faculdade de Medicina de Ribei
rão Preto vem formando grupos de aplicação da compu
tação à biologia e à medicina, da mesma forma que as 
Universidade do Rlá Grande do Sul e do Rio de Janeiro. 
Recentemente a UNlCAMP abriu o seu núcleo multidis
ciplinar, congregando fisicos, médicos, biólogos etc .• 
com o mesmo objetivo.,_ (Folha de S. Paulo- 25-6-83.) 

A generalização e a difusão dos novos métodos aplica
dos à medicina geram um rato social de grandes pro
porções e levarão, inapelavelmente, o Ministério da Edu
cação e Cultura a uma revisão ampla dos currículos para 
adaptação dos biomédicos à realidade emergeilte. 
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Claro está que não s_e pode obrigar o jovem aspirante 
aos cursos de biomedicin-a -a aCreditar nestas perspectivas 
nem a que venha mudar suas inclinações, por insondá~ 
veis razões de Estado, ou por uma aludida utilidade so
cial, alheia aos se.us objetivos _iiid_ividuais, mais imedia
tos, de ter uma ocupação real e concretª ao_ fim dos seus 
estudos. Se a sua vocação é realizar análises, nada o deve 
impedir nos termos da Constituição e da Lei. _ 

Neste ponto o SubstitutiVo fõiSáOio e conciliador. As
segura aos que ingressarão agora na Universidade e aos 
atuais portadores de diploma aquele direito. 

A polémica assim desloca-se para o futuro; para os 
que ainda não ftzerain qualquer opção universitária e 
ainda se encontram cursando o Segundo Grau. 

Ora, estes terão tempo sUficiente para meditar. Sere
solverem abraçar a profissão de_biomédico na concepção 
original, as escolas devem estar preparadas para recebê
los e aptas para dar-lhes a formação necessária. Se a sua 
vocação for para aiialisfa, tarilbém não ficarão embarga
dos nesta legítima aspiração, e terão- duas opções para 
sua realização: os vestibulares de medicina ou farmácia 
que lhes facultam o desenvolvimento pleno daquele o fi~ 
cio. 

Na primeira hipótese é crüciarõ papel das escolas~ a 
própria capacitaçãO delas. A este respeito é interessante 
revermos a experiência da Escola Pau,lísta_de Medicina, 
conforme descrita a meio do caminho, isto é, em outubro 
de 1978, na fevista da "Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência", por um dos fundadores, do curso de 
biomedicina, o professor J. Leal Prado, .. in verbis" .. 

.. Penso que o mais grave problema surgido no campo 
da biomedicina no Brasil, ê que algumas escolas d_o país 
resolveram organizar cursos de Ciências Biomêdicas s~m 
o clima adequado e com número ex.agerado de a(unQs_, _ 

A pletora de alunos em qualquer curso resulta habi
tualmente na falta de preparo adquado do graduado e 
com a saturação do mercado de trabalho com um produ
to de qualidade inferior ou Sem qualidade alguma. No 
Brasil isto tem acontecido cóin vários curSos e não cõhs
tittií apailãg"io -dos ctffS:Os biomédicos. 

A meu ver as escolas que mantêm cursos biomédicos 
deveriam reduzir o número de alunos dos seus cursos e 
prepará-los o melhor possível, para evitar que haja des
moralização de um curso que, em algumas escolas, é le
vado a sério, Penso também que somente as escolas que 
tenham a possibilidade de oferecer estágios ciehtfficàS de 
bom ní~el a seus graduados deveriam manter taís cursos·,-
pois é impossível preparar convenientemente os gradua
dos simplesmente à base de cursos _teóricos e prátiCOs: 
Reconheç.o que é fácil propor niedidas e dificil im-plantá
las; assim, temo que chegaremos progressivamente à des
moralização completa dos cursos biomédicos se conti
nuarmos lançando no mercado bioinédico mal prepara
dos. Seria ótil se uma Associação Nacional de Biomédi
cos indicasse à coletividade quais os cursos biomédicos 
que estão formando bem seus graduados e quais aqueles 
que não o estão conseguindo; esta providência serveria 
para orientar futuros candidatos aos cursos." 

Voto do Relator 

O substitutivo ao PLS n~' 188/82 coiltém regras perfei
tamente amoldadas à juridicidad~ e constitucionalidade, 
sobretudo quando salvaguarda direitos adquiridos, em 
consonância com o princípio-contido i1ó parágrafo 31' do 
art. 153 da Carta Magna. 

Além disso guarda perfeita simefriil corii óuti'ii$-pro--
posições que já trRinitã.ram sem obstáculos nesta e na ou
tra Casa do Congresso. 

Sala da Comissão, de de 1983. 
, Presidente. -

Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia) - Passo a pala
vra ao orador seguinte, o Sr. estudante Marcos Vínicius 
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Ramos, que tem 15 minutos para fazer o- seu pronuncia
mento. 

O SR. MA~COS VINICIUS-- Sr. Pr_esiderit~.já que 
os colegas farmacêuticos dividiram o tempo deles em três 
represeptantes, eu a~ho que s.eria mais justo que falasse 
.mais um ~epresentante da farmácia, depois eu colocaria 
a minha exposição e encerraria com o último represen-
tante da farmácia. - -- - -

b SR. PRESIDENTE (MáriO Maia) _;Pelo critério 
adotado -da alternância, agora é a sua vei. 

O SR, MARCOS VINíCIUS- Mas a alternância no 
final vai furar, porque vão ficar com dois ... 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Mas eles fa
lam dentro do tempo como se fosse uma palavra só, du
rante 15 minutos, cada um falará o tempo estritamente 
necessário, como se fOsse uma pessoa só. Considerarei o 
tempo. 

O SR. MARCOS VINlCIÕS ~ Eu tenho_ uma suges
tão - vocês poderiam dividir o tempo, no caso, vocês 
-dois, e que poderia ficar alternado e que, inclusive, vocês 
ficariam depois, com a segunda indagação~ 

O SR. -PRESIDENTE (Mário Maia) --Ã Õ.ão ser que 
o Marcos Vinícíus quisesse ceder uns S minutos para o 
oqtro, aí eu daria. Agora, para fazer alternância, eu cOn
cordaria. 

O SR MARCOS VINICJUS - Não, tudo bem, eu 
_filo os 15 minutos; então, 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Fala os IS mi
nutos,-ou se quiser pode falar 10 e deixar 5 para O Seu co
lega. A Mesa aceita essa divisãoJambém, Fala os _15 mi
nutos? 

-0 SR. MARCOS VINICIUS- FalQ_Qs 15 min_y.tos. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Então, cóm a 
palavra o estudante Marcos Vinícius, da ãrea biomédica, 
que tem 15 minutos para expor o seu pensamento, 

O SR. MARCOS VlNICJUS -Sr. Presidente, Sr. 
Relator, Sr. Senador, eu vou ler um docunieni.o do Mi
nistério_ da Saúde para uma Consultaria Jurídica, do dia 
19 de julho de 1983: 

"Sr. Ministro, na linha do entendimento mani
festado anteriormente por este Ministério, ·sobre o 
Projeto de autoria do Senador José Lins; cõm qi:ie Se
procura assegurar aos biomédicos a rea1ização de 
aná1ises_ clínico-laboratoriais, deve-se ter por preju
dicadas as emendas limitadoras do seu sentido. O 
MiriisféfiO da Saúde, nos aspectos dQ seu interesse, 
há de continuar entendendo que a capacitação pro
fissional, devidamente comprovada através_ do curn~ 
primento do currículo bastante para o exercfcio de 
determinada atividade na área paramédica, consti
tui o argumento, por excelência, para-solução do 
litígio lav·rado entre os bJomédicos- e os farmacêuti
cos, na disputa de apreciada fatia do mercado de 
trabalho, relacionada com análises clínico
laboratoriais. 

E!. difícil que se possa privar alguém do exercício 
de uma atividade para a qual esteja ainplamente 
p!eparado - a lei, só p-ode tudo, desde que não con
trarie} a Constituição. Não deve, porém. resumir-se 
em· uma pura fiCção juddica, porque o que lhe dá 
Cfi~Cia êju~tamênte~ o fatO de- êstar ci.Cãcoi'do oom a
realidade que pretendeu disciplinar, O adí:imento, 
por sucessivas leis, de uma solução definitiva -da 
questão não condiz com o próprio espírito das leis, 
cuja Vocação é a perenização. Se foram elaboradas 
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consoante a técnicas--recomendadas pelo mestre de 
direito, de sabor casuísta, às Emendas ao Projeto do 
ilustre Senador não contribuem decididamente para 
a solução do problema enfrentado, de natureza mais 
sÔci:;~.l do que têcnica, _de modo a sugeri os subsídios 

_dos Ministérios da Educação e do Trabalho. E: 
possível até que, na ãrea do primeiro, se encontre a 
saída para o impasse, com a disposição de ali ser re
vista a formação do biomédico, com vistas ao seu 
encaminhamento para outra área não conflitante 
com os interesses dos farmacêuticos. As atividades 
de aPoio ao trabalho do médico abrem, em nossos 
dias, perspectivas deveras promissoras para as espe
cializações no uso das tecnologias empregadas na 
medicina, que; embora requeiram conhecimentos 
básicos dessa ciência, solicitam outros de campos 
diversificados do saber humano, cujo domíniq_ inte
gral exige, por isso mesmo, a formação _de equipe 
multidisciplinar para melhor assistência ao pacien~ 
te. Os biomédicos são vítimas do pioneirismo- eth 
uma área que apenas começa a dar sinais de poder 
vir abJ>orver todos. As demandas dos seus serviços 
tenderão a crescer e, na proporção em que alguns 
profissionais forem afirmando-se, mais estímulos 
haverá para que- outros vislubrem as reais._ possibili
dades de uma categoria, com natural desinteresse 
por uma atividade_que apenas funciona como meio 
de subsistência. O progresso da medicina não pode 
prescindir do concurso dos biomédicos e, para que, 
desestimulados, ·.não venham a faltar ao apelo que 
lhes é feito, de modo a deixar o País desfalcado de 
uma classe vital para o serviço de saúde, é preciso 
oferecer-lhes _oportunidades de sobreviver no mer
cado até quando comecem, eles mesmos, a descobrir 
canlpos de trabalho bem mais sedutores e que, mui
to cedo, estarão ao seu alcance. Uma coisa, no en
tanto, depende da outra- sem biomédico o campo 
da biomedicina estaciona, e aí jã não haverá, mes
mo1 possibilidade- alguma de evitar a invasão de 
mercado de irabalho explorado pelo farmacêutico, 
salvo pela extinção dos cursos de formação, que não 
COnVêm aos intereSses do País. O farmacêutico, pre
sente a esta realidade. contribuiria eficazmente para-
a solução d_o s_eu problema, ao tempo em que auxilia 
o desenvolvime~to de atividade vital para o aper
feiçoamento da_ n1edicina se, por algunl tempo, ti
vesse. disposição de tolerar a incômoda concorrência 
que, em verdade, só é incômoda para os que sofrem 
de uma capacitação profissional assaz limitada. A 
análise clínicas, em sua origem, não constitui" i.ttivi:. 
dade do farmacêutico, mas do mêdico, que por ela 
foi-se desinteres~ando, na medida em que a medici
na for íncorporando novas aquisições, e, por decor
rência, multiplicando as especializações, de modo a 
oferecer_ a esses profissionais um vasto leque de al
ternativas, na busca da sua realização vocacional. 
Essas mesmas especializações jâ suplantam a capa
cidade do médico exercê-las sozinho, demandando a 
necessidade de preparação de técnicas, para não tor
nar o curso de medicina uma via crucis mais penosa 
do que jã ê, corisumír um tempo demasiado longo 
do estudante. Historicamente, portaD.to, anâlise 
cUllica jamaiS fOi uma exclusividade do farmacêuti
co~ que apenas foi-se insinuando em um campo de 
trabalho abandonado pelos médicos. agora retoma
do pelos bioniédicos com preparação mais adequa~ 
da para exercitá-la, dadas as maiores afinidades do 
seu- curso com a medicina. E assim será durante al
gum tempo, até que a descoberta de novos cami
nhos os impila a deixar a análise clínica para O far-

-- D:láCCutico;- A despeito de tudo, o médico continua 
poâêndo exercer a análise clfnica e, contra ele, não 
se insurge a classe farmacêutica, porque dele a hcr~ 
dou. Ora, tal herança só foi possível porque, à épo
ca, não exista profissional com fonnação para ocu-
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par o espaço- deixado pelos médicos, por um certo 
retardamento na instituiÇão dos cursos de biomedi
cina. Os biomédicos, não hã a negar em termos de 
formação, estão mais capacitados para oferecer o 
suporte imediato que a medicina solicita no campo 
dos exames complementares, e os seus cantatas es
treitos com o médico traz, como resultante, o entro
samento necessário para que se- cOinpletem no ofere
cimento de maiores recursos para prevenção e recu
peração da saúde das pessoas. Daí ser imprescindí
vel que a profiSsão floresça e não seja, ao contrârio, 
sufocada por uma luta individualista, que não põe 
em mira o objetivo maior da salvação das vidas hu
manas. 

Se a questão for encarada pelo prisma da justiça 
social, abstraídos os seus aspectos puramente técni
cos, estes favorãv(üs aos biómêdicos,_ ç:hegar-se-á 
logo à conclusão de que, no momento, sem análises 
clínicas, esses profissionais não cOnseguirão sobre~ 
viver até que eles abram as reais perspectivas de seu 
campo -de trabalho. Jã o farmacêutico que, inicial
mente, não realizava anãlise clínica, passou a fazê
las não por um crescimento natural de sua at_iVída
de, mas por mero acidente. Não obstante, restava
lhe, como sempre resou, várias outras atividades 
que constituíram, ao longo do tempo, a razão de sua 
existência- como Categoria profissional. h certo que 
o seu campo de trabalho vem sendo reduzido por 
força de contingências naturaiS-do progresso, e não 
por medidas artificiais~ de responsabilidade do Go
verno que, em regime de liberdade de iniciativa, não 
pode mesmo investir contra o avanço das indóstrias 
farmacêuticas, -rtspoilsãveis pelo r~traimento_ da 
manipulação onde o farmacêutico pOntificava. A 
própria classe se sentiu seduzida para o trabalho das 
indústrias e abandonou as trincheiras do aviamento_ 
de fórmulas magistrais ou oficinais, em prejuízo do 
País, em prejuízo do atendimento médico, é preciso 
que ela tenha consciência de suas parcelas de res
ponsabilidade no quadro que lamenta, e que não o 
invoque para artificializar as suas chances de traba
lho, no momento bem mais estratificadas do que as 
que apenas acenam para o biomédico. De qualquer 
sorte, parece-me que as iniciativas -parlamentares, 
aqui comentadas, não podem prosperar isolada
mente, porque nascem do desejo ·de resolver pura e 
simplesmente um litígio classista, sem indagar as 
inúmeras variáveis do problema, e dos superiores 
interesses do País, a exig1r-o concurso da classe polf
tica, é certo, mas também, e necessariamente, os va
líosos subsídios dos técnicos do Governo, sobretudo 
em face da política educacional adotada, a ser pesa
da em termos de uma decisão vertical, que, às vezes, 
não contempla as conseqüênciaS de sua adoção, que 
se projetam muito além do enfoque siriiplista de 
uma de.sinteligência entre as categOrias profissio
nais. A questão, contudo, desafia a imaginação cria-
dora, e não pode, efetivamente, Ser relegada ao es
quecimento, mas também não pode ser resolvida se
não atravês do concurso de quantos possam contri
buir para o seu justo equacionamento, sem quais
quer exclusões, o que só se logrará com a reunião de 
todos em volta da mesa de trabalho, para onde deve 
ser deslocado o estudo do assunto para a sua melhor 
maturação. Até lá, não me parece recomendâvel o 
endosso às propostas de alteração- do __ Projeto de Lei 
do Senador José Lins a elevada consideração de V. 
Ext, 7 de julho de 1983; Consultor Jurfdico:- Edel
berto Luiz da Silva. E foi aproV:ido pelo Ministro 
da Saúde.'~ 

Sr. Presidente, eu não consigo entender por que eles 
têm tantas âreas privativas na sua legislação farmacêuti
ca, e a única ârea que não ê privativa da sua atuação, eles 
estão tentando lutar. Eles não vão perder nada, porque 
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eles jã estão fazendo anãlises clínicas, eles jâ têm mais 
dez atribuições, que são exclusivas da área de farmâcia. 
Então, fica dillcil para nós podermos entender o porquê 
disso. _Nós temos no próprio decreto, também do Presi
dente da República, que regulamentou a PrOfissão das 
duas categorias- o decreto que regulamenta a profissão 
de farmacêutico foi o de nl' 85.878, de 7 de abril de 198(, 
e o decreto que regulamentou a profissão de OíOm-éâicos 
é o de n~ 85.005, de 6 de agosto de 1980- nesse De_creto 
também consta quais são as _atribuições privativas do 
farmacêutico e aquelas que não são privativas. 

São atribuições dos profissionais farniacêUticos as se
guintes atividades afins, respeitadas as modalidades pro
fisslohais, ainda que não privativas, nem ÚchiSiV<is: -óf~ · 
gãos de laboratórios de anâiises clíriicãs ou de saúde 
pública, ou os seus departamentos especializados. Du
rante dez anos o Ministério da Educação e Cultura, o 
Conselho Federal de Educação, o Ministério do Traba
lho e o Ministério da Saúde vêm emitindo pareceres fa
voráveis ao curso de Ciências Biológicas, modalidade 
médica. Então, fica difícil entender, dos colegas farma
cêüficOs, o porquê disso. Eu gostaria, tambéni; de fazer 
umas pergUntaS aos colegas farmacêuticos. A primeira 
pergunta: Por que os colegas farmacêuticos deixaram de 
trabalhar nas farmâcias tradicionais e estão tentando 
transformar o curso _de farmãcia em analistas clínicos, eu 
gostaria de saber o porquê. Foi feita- unia pesquisiitam
bêm, através do Ministério de Educação e Cultura, e foi 
feitO um trabalho, ou está-se fa-zerido um trabalho Para 
provar que--o lugar dO farmaCêutico seria na farmácia, e, 

- eni uma peSqUiSa iealizãda em Brasília, não encontraram 
nenhum responsâvel em nenhuma farmâcia ... 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Tem um mi
nuto e meiQ para concluir. 

O SR. MARCOS VIN!CIUS- Essa pesquisa foi fei
-ta por uma farmacêutica do MinistériO ·da "Educ_ação e 
Cultura. Outra coisa que eu gostai-ia também de saber 
-dos colegas farmacêuticos: Por que existe o medo da 
concorrênCía de- trabalho? Os dois CampOs -se toi-mam, o 
melhor profissional vai ter lugar na socieditde, então, eu 
quero saber por que o medo. Então, só para conduir, eu 
gostaria de falar que esse Projeto pela terceira vez, volta 

_ao Senado Federal. A primeira vez foi em 1978, quando 
ele foi aprovado pelo Senado Federal; i SegUnda vez, ein 
1982, ele foi, também, aprovado pelo Senado Federal. 
Nós temoS--do"CumeritoS e todos os pareceres dessas duas 
épocas: 1978 e 1982. Agora, mais uma ·vez, o -projeto re
tOrna: COm um substitutivo que, para mim, é meio incoe
rente. Este substitutivo está dizendo que foi dado o direi
to ao biomédico, que entrasse na faculdade até 1983, de 
fazer anâlises cHnicas. Então, quer dizer, o biomédico 
tem capacidade, e por que não deixar para sempre'? O 
próprio substitutivo diz que ele tem capacidade, porque 

_[_oi dado o direito para ele, ~as desde que entrasse na fa
culdade até 1983. Então ele tem caPacidade para exercer. 

O SR. PRESIDENTÊ (MáriO Maia)- Peço concluir, 
porque o seu tempo jã estâ esgotado. 

O SR. MARCOS VINICIUS- Tudo bem, é só isso 
-q-ue eu ·goStaria de falar._Muito obrigadO. 

O-SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a- pala
vra o orador seguinte, na alternância, o representante de 
farmácia, Luiz Carlos de Faria, que tem 10 minutos para 
a sua exposição. -

O SR. LUIZ CARLOS DE FARIA- Eu gostaria de 
manifestar, de certa forma. o prazer que estou tendo de 
reencontrar os colegas de biomedicina, desde quando 
esse encontro se deu quase que num período de 20 horas, 
nã Câffiara dos Depufa~os, e que me deixou surpreso 
quando um colega lia um documento que afirmava que o 
projeto tramitou na Câmara dos Deputados de uma ma-

Sexta-feira 30 4529 

neira râpida, desde quando estivemos juntos e nos en
contramos nos corredores da Câmara dos Deputados, 
por um período de três meses, no primeiro semestre, de
batendo, buscando argumentos, argumentando, clarean
do _as propostas de cada lado e que, no momento, os co
legas me colocam posições como essas, que demonstram, 
na leitura do documento, que ele foi feito com consciên
cia ou foi feíto com bastante avaliação. 

Eu gostaria de colocar, também, que mais constrangi
do os colegas me deixaram, porque nós estãvamos ansio
sos poÍ' ouvii- dos colegas de biOmedicina alguma coisa 
nova que viesse dizer respeito às reivindicações da sua 
categoria. Compreendíamos que foi a idéia que tivemos, 
quando saímos da Câmara dos Deputados, que a emen
d_a substitutiva da Câmara dos Deputados havia, naque
le momento, atendido às reivindicações dos estudantes 
de biomediciria. Hoje, também, constatamos que, das 19 
escolas de biomedicina, se encontram seis ou sete estu
dantes quando, no primeiro semestre, nós encontráva
mos nos corredores com mais de mil estudantes. 

Gostaríamos, também, de colocar o nosso constrangi
mento: ontem quando encontramos com estudantes de 
biomedicina e colocamos a proposta da Comissão de 
Saúde, ela estava disposta a fazer um debate conosCo e 
esperávamos deles que aqui viesseni para fazer uma ava
liação sobre a questão social que envolve o projeto, 
sobre. a questão_ política e sobre a questão cintífica do 
projeto. 

-No' entanto, nós nos_deparamos com leitura de docu
mentos, inclusive, contraditorfamente, colocados nos ar
gumentos que foram usados nos debates que fizemos na 
Câmara dos Deputados. 

Gostaríamos, também, de colocar, colegas, que a: nos
sa disposição aqui é de procurar os argumentos que ve
nham convencer, ou que venham clarear aquilo que, no 
morn_ento, não se eric-ontra suficientemente esc13.recido, 
para· chegar à res-olução desse problema._ Mas, o colega 
se deteve em ler o documento do Ministério da Saúde em 
que, no mesmo momento, dâ um parecer favorável aos 
biomédicos e também dá outro parecer favorâvel aos far
macêutfcos. 

Esse documento é do conhecimento do Minístério da 
Saúde, a conversa que o Ministro teve é a de que real
mente esse documento passou pelo Ministério da Saúde 
mas que ele não tinha nem conhecimento do mesmo. 

Então, colegas, eu acho que, no momento, devemos 
procurar avaliar todo o contexto que envolve esse proje
to e, acho, inclusive, que três_são os interesses que man
têm esse projeto e que mantêni os estudantes de farmá
cia, os profissionais o de biomedicina, os estudantes de
biomedicina e os profissionais de f<irmácia, aqui no Se
nado Federal. Por um lado, se encontram os estudantes 
de farmãcia lutando para resguardar o seu mercado de 
tra_b;dho, por outro lado, lutam os estudantes de biome
dicina por um direito adquirido, desde quando eles se en
conlram _ludribiados _p~l_a_ Lei de 1979, sancionada pelo 
Presidente da República, cujos Senadores têm em anexo 
em sQas páginas. E o outro lado, que deveríamos discu
tir, que é o lado político da coisa, que são os interesses 
que fogem, os interesses dos estudantes de farmácia e os 
interesses- dos esti.tdarites de biomedicina. E, são esses, 
colegas, que aqui, agora, nós estamos nos propondo a 
debater. 

E ri gostaria de colocar que para uma categoria compe
tir ou substituir outra, dois são os argumentos básicos 
que Vêm a convencer, que são primordiais e, se esses dois 
argumentos, aqui, neste momento, vierem a ser constata
dos, eu posso garantir, pelos colegas estudantes de far
mácia, que nós voltaremos às nossas escolas porque esta
mos brigando injustamente. Um desses argumentos é 
que nos mostrem, que provem para os estudantes de far
mâci"a e para os Senadores que existe um reclamo da co
munidade, quanto à parte científica dos profissionais de 
farmácia, dizendo que o mercadQ de trabalho está caren
te de profissionais na área de análiSes clinicas. Por outro 
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lado, eu gostaria que o colega também me colocasse um O SR. HASLAN HABAS- Sr. Presidente, Srs. Sena:-
reclamo da comunidade científica, da comunidade da dores e demais colegas aqui presentes: 
ãrea de saúde, que exige um novo profissional na área de Acho que jâ ficou claro para todos nós que esse proje-
análises ~Iínicas, p~rque-se-OCOlega não o fizer, -eu o to polémico aborda três aspectos e, para nós, é de funda-
faço, porque nós estamos aqui: reclanlo da Sociedade mental iffiportância que sejam todos eles anaiisadoS e 
Brasileira de Patologia ClíiiiCã.,-OeriledicoS PatolOgiStas; aprofundados e, por isso, destacamos a importância des-
reclamo da Sociedade Brasileira de Veterinãria: reClamo ;e debate, para que seja aprofundada a discussão nesse 
da Sociedade Brasileira de Odontologia; reclamo dos Di- sentidO. 
retórios AcadêmicOS: reclamo da comunidade universi-- Quanto ao aspectõ" curricular, que seria o primeiro de-
târia como-um-to-do. Ies, eu gostaria de argumentar. Eu sou um estudante de 

No entanto, colegas, eu gostaria que vocês me ãpr~ farmácia que me formo agora, no final do ano, como far-
sentassem esse documento, porque aí eu daria a nossa macêutico e, como as demais profissões da área de saú-
causa como vencida e diria que nós estamos lutandO-cõri-- de, eu me foi-mo em matérias básicas da área médica, in-
tra a comunidade. Mas, na verdade, não acontece issõ e clusive juntamente com os enfermeiros, com OS-o-don-
nós não estamos ouvindo dos c_olegas esses eixos da ar·~ tólogos, Com os veterinários, com os nutricionistas, com 
gumentação, que venham sustentar o projeto deles _e a os biomédicos, formados nas escolas públicas e, todos 
justeza da sua causa. Compree~díamos, no momeQ.tO, na nós, a nível de graduaçãõ, Dão Podemos exeiCer 8nãlis6s 
Câmara dos Deputados, que os colegas passavam por clinicas. Nenhum de nós, profiSsionais dessa área, for-
momentos difíceis, desde quando tinham se matriculado mados em graduação, todos esses que jã citei e gostaria 
- posso afirmar - nas escolas particulares, paganáõ de -salientar novamente: os biomédicos, das escolas 
caro as suas mensalidades, porque, naquele momento, públicas, não- podemos fazer análíses cHnicas. Eu, como 
eles tinham sido informados de que análises clínicas era estudante de farmácia;- que pretendo realiiar análises 
um direítO dos p-rOfissioilai.S-de biomedicin11 -e-aes-de- -- CffulcãS, eu tenhO que fazer um curso de especialização 
quando já existia uma lei sanciOnada pelo Presidente da chamado CUrSo -de AnáliseS Clínicas. 
República que limitava--o tiiinPo Por questões de direitO A nível curricular, 0 que esse projeto prelende- trazer é 
adquirido e um acordo feito-peiaCâinara dos Deputados uma modificação de um currículo já existente, desde a 
e pelo Senado Federal. Compreendemos-, nesie moiilen- criação da profissão e, em 1966, um currículo que não 
to, que naqueles debates que fizemos, prolongados, en- vem atender aos aspectos_sociais, um currículo que não 
tendemos que aqueles debates nos levaram a conclusão vem atender à população, no sentido de saúde, mas um 
que deveríamos reconhecer, que os colegas tinham um currículo modificado, que vem atender aos interesses 
direito adquirido, mesmo que a sociedade, mesmo que a ec_onômicos, pura e simplesmente, no sentido de comer-
comunidade científica e a comUnidade de sã.úde deste cializar, por questões de facilidade, uma profissão, en-
País não reclamassem, mas nó~dínhamos que compreen- globando escolas de biomedicina_. 
der que, naquele momento, se constatava um problema 
social. Nesse momento existia uma porção de estudantes No Estado de São Paulo, a maioria delas, num Estado 
de biomediciria que Unham sido ludibriados. Por ques- em que já se encontram 7 faculdades de farmácia, numa 
tões sociais, por questões poHticas, era Obri,iação de-1:0- demonstração dara, -senhores, de que não há, realmente, 
dos nós reconhecer esse direito de vocês. nenhuma disposição das pessoas, que tentam criar essas 

Gostaria, também, de colocar aos colegas de biomeOi- escolas, de procurar, realmente, que os seus estudantes 
cina, que nesseniomento eu-go.Siã.ria que 05 cOtejas i-eS- tenham um mercado de trabalho garantido. E, nesse 
pendessem, se não exiSte, por parte dos colegaS interesse ponto, tambêm, eu entro no aspecto social da questão. O 
de manter a emenda substitutiva tirada daqueles árduos companheiro de farmácia colocou muito bem, principal-
debat~ na Câmara dos Deputados e manter aquele pro- mente no Estado de São Paulo, ou em qualquer outro 
jeto? Gôstãríãniõs; tãffibém, de dizer quaf é 0 outi'o iriie- Estado desta Nação, que nos fosse apresentada a pes-
resse que _os_ colegas têm, parã. qué, como estudantes de quisa feita em mercado, não só em relação ao mercado 
farmácia, nos comprometamos de que iremos atender ao de_ trabalho, que já se encontra saturado, mas em re-
interesse, qualquer que seja, m"as que seja -dos estudantes lação, também, a reclamos da sociedade, ou dizendo que 
de biomedidna e que eles defend"am, que eles argumen- o profissional farmacêutico é inconipetenfe para exercer 
tem, po·rque aqui, agora, nós cederemos. análises clínicas, quando eu gostaria de contra-

argumentar, juntamente com --um outro docu-mento do 

O SR. PRESIDENTF (Mãrio M_aia)- ~viso ao ex-"' 
positor que dispõe de 2 minutos para concluir. 

O SR. LU!Z CARLOS FARIA- Eotão, se não o ti
ver, eu perguntaria: até que ponto, colegtss, vocêS defen
dem interesses seus ou interesses que fogem da nossa rea
lidade, das nossas reivindicações, porque, na verdade, os 
colegas de biomedicina' da Universidade de Mogi das 
cfuzes est~q em greve; reclamando pelo alto aumento 
d~ s\ras mensalidades das escolas. Eu não sei atê que 
poOto, colegas, as contradições não se ahlitem aquf;e os 
coleg~ nos colocam claramente quais são as reivirtdi
caçõdque, na verdade, vêm atender aos seus interesses, 
porqu~ fora disso, fora de Suas argumentações, fora os 
interess-es dos estudantes, a gente não tem como argu
mentar, porque -os interesses dos estUaantes de biomedi
cina e dos estudantes de farmácia, nós compreendemos e 
atenderemos tanto quanto possível. Agora, o outro inte
resse, que foge dessa realidade, nós não o ·atenderemos. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Teiri a Palavra 
o orador seguinte, para completar o tempo do oradores
tudante de farmácia, Haslan Habas, que falará por lO 
minutos. -

MlnistédO da Saúde, que nós também gostaríamos de 
colocar; q-fíé_é contradítório. Os dois documentos dizem 
coisas contrárias, quando coloca o seguinte: 

"Sob o ponto de vista do Serviço de Saúde, é fun
damental o cantata com profissional com boa for
mação na área de laboratório. Já se conta com o far
macêutico bioquímico para essa incumbência, cujo 
currículo necessita inclusive de aperfeiçoamento." 

Nós gostaríamos de corrigir esse documento do !ylinis
tério da Saúde, colocando que também o médico patolo
gista está com todo gabarito, pronto a atender essa área. 

"Não justifica a criação de outra prOfissão com o 
- - - mesmo objetivÕ e qUe tenha, ainda, uma fragilidade 

muito mais acentuada! na graduação de pessoal, 
para_ as funções a que prop_õe." 

~u g-ostaria de contra-argumentar, também, essa parte 
do Relatório do Ministério da Saúde que, também, nos é 
favorável, mas seria uma injuStiça colocar isso, porque 
nós, como farmacêuticos, reconhecemos junto a esse 
substitutivo, apresentado na Câmara, o direito adquiri
do desses estudantes de- biomedicina, entendendo que 
eles têm todo o gabarito para exercerem a análise clínica, 
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mas, o que n6s queremos resgUardar é o mercado de tra
balho, o-que nós queremos resguardar, é, enquanto estu
dantes, a garantia, neste país, de um ensino público e 
gratuito para todos -nós. 

Eu gostaria de apresentar para os estudantes de bio
medicina uma colocação que eu mesmo fiz, quando do 
debate na Câmara dos- Deputados. Eu lamento, profun
damente, que os estudantes de biomedicina venham no~ 
vamente para esse debate chamar os profissionais farma
cêuticos de incompetentes, fazendo algumas colocações 
de que o profissional farmacêutico não estã nas farmá
cias. 

Companheiros, essa é uma luta que nós estamos en
campando, e que nós temos, como estudantes, sérias pre
tensões e responsabilidades, como farmacêuticos, de ten
tar garantir Para o futurO, também, uma moralização da 
p.ossa classe, mas também a moralização da clase médi
ca, uma moralização dos veterinários, uma moralização 
dos engenheiros, dos advogados que se formam, em di
versas faculdades deste País, faculdades inclusive pre
cárias. Eu gostaria de colocar que eu fico realmente pro
fundamente magoado porque não se colocam questões 
claras, porque foram criadas essas faculdades de biome
dicina, Slinplesmente argumentando serem incompeten
tes os i:{fófissionais de fa!mácla. Eu gostaria que os cole
gas assumissem a responsabilidade aqui, chama-os à res
ponsabilidade. de_ começar a chamar de incompetente, 
agora, a classe médica que, traz a Imprensa, uma série de 
crimes, crimes esporádicos, crimes criados, talvez, por 
profissionais inCompetentes. Mas, se alguns desses pro
fissionais incompetentes não podem servir para incrimi
nar toda uma classe, também o exemplo não serve para 
~e questíona~ a: classe profissíonal dos farmacêuticos. 

Eu gostaria de avaliar, também, o aspecto político, 
quanto à trilateral, já citada no debate da Câmara. A tri
lateral coloca três pontos b-ásicos: o interesse dos estu
dantes de fanTiâcia, o interesse dos estudantes de biome
dicina e o interesse dos donos das faculdades de biomedi
cina, já citados por rliim. O substitutivo nosso, apresen
tado na Câmara pelo Deputado Euclides Scalco, defende 
e resguafda ·os íntereSses de todos os estudantes: os inte
resses dos estudantes de farmácia e os direitos adquiridos 
dos estudantes de biomedicina. Mas, em momento al
gum, nós quisemos resolver nenhum interesse de donos 
de faculdades de biomedicina, porque nós achamos que 
esses donos de faculdades de biomedicina não levam em 
conta o mercado _de trabalho ao qual vão jogar os seUs 
estudantes, não levam em conta o nível de preparação 
desses estudantes, não levam em conta outras coisas a 
não ser o interesse econômico jogado por cima disso. 
Gostaria de salientar, bastante, que esses Srs. que estão 
aqui representados, eles vêm aqui, simplesmente, para 
defender ã direito de comercializar o ensino de análises 
clínigas e, vêm defender o direito, simplesmente, de colo
car em questão não uma luta de estudantes agora, aqui 
no Senado, porque os estudantes de biomedicina, não se 
fazem presentes - como nós já salientamos - como 
aconteceu no primeiro semestre quando topávamos com 
vários e vãrios estudantes aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- -Aviso ao ex
positor que tem 3 minutos para concluir. 

O SR. HASLAN HABAS- Para conduir,_Srs. gosta
ria de chamar todos à atenção de que esse debate aqui 
vem trazer subsídios para que vários Senadores, que até 
então não se mostraram com a intenção de se aprofun
dar na questão: por mais polêmica que seja, esse debate 
vem trazer esses subsídios para que seja aprofundada, 
realmente, a questão. e nós queremos que ela seja bas
tante aprofundada; nós queremos que haja o debate, nós 
queremos que haja disC!.!SSÕes, porque nós estamos fora 
de casa nesse momento, estudantes de farmácia de todo 
o País e que, se encontram, agora, se dirigindo para cá, 
para este Senado, para lutar pelos seus direitos, pelos 
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seus interesses, nós estamos aqui há muito temPo e que
remos voltar para casa, queremos a atenão e aprofunda
mento devido que este caso merce, e queremos, como 
aC"onteceu na Câmara dos Deputados, que do assunto 
amplamente discutido e debatido, devidamente aprofun
dado seja tirado, então, como foi tiradQ na- Câmara dos 
Deputados, um consenso, que venha garantir os interes
ses dos estudantes, que venha garantir os direitos adqui
ridos dos estudantes de biomedidila, que ilão estamos 
reconhecendo uma coisa que é justa, honesta, e é por isso 
que lutamos. 

O SR. MÁRCIO OLIVIbR- Pda ordem, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao representante da Farmâcia, Márcio Oliviér. 

O BR. MÁRCIO OLIVI~R- Eu gostaria de respon
der às indagações proferidas pelos nossos companheiros 
de Biomedicina, que são perguntas bastante esclarecedo
ras de vârios pontos dessa situaçã.o polêmíca, e que tra
riam subsídios valiosos para essa discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passo agora, 
então, a sortear os profiSsioriaís dC:farmâcia e biomedici
na. Peço que venha um dos profissionais para sortear, 

O SR. MÁRCIO OLIVIf::R --Os profissionais de far
mácia Também solicitam que se façam ouvir três seCções 
de dez minutos. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia) --Concedido. 
Peço aos profissionais de farmácia e biomedicina qu-e Se 
inscrevam. 

Concedo a palavra ao colega Relator. 

O SR. RELATOR (Claudionor Roriz) - Queremos 
informar que o que ficar dentro será o que começará o 
debate. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O debate terá 
início Pela biomedicina. -

Desejo esclarecer também que assim como foi corice
dido tempo aos estudantes de farmácia, o tempo poderá 
ser dividido em dois_ ou três oradores, ou em dez ou quin
ze minutos, porque a Mesa levará somente em conta o 
tempo. 

Concedo a palavra ao Sr: -João Sabag, que dispõe de 
dez minutos para falar. 

O SR. JOÃO SABAG- Sr. PreSidente, Sri. Senado
res, é uma luta que desenvolvemos há vários anos com 
relação a esse projeto, que-se tornou -põ"lêmico, tendo em 
vista interesses realmente escusas. Desde 1975, quãndo 
foi elaborado um projeto de lei pelo Executivo, regula
mentando a profissão dos biomédicos, projeto eSte que 
passou pela Câmara e veio ao Senado, e teve amplo 
apoio de todos os Ministérios, da Educação e Cultura e 
do Trabalho. Em 1979, assim que esse Projeto veio no 
Senado, .começaram, então, as pressões vindas de todas 
as partes, e que até então também, não Sãb(B.mOS ôos in
teresses_escusos e que, na época, não conseguiríamos en
tender o porquê das coisas. AS pressões começaram de 
todos os lados, até que enfim, conseguimos elaborar um 
substitutivo unínQo os biólOgOS -e os biomédiCos. E o 
Substitutivo, aprOvado pelo Senado, voltou à Câmara, 
sendo que na Câmara, por pressões políticas, cOnsegui
ram retalhar totalmente o Substitutivo elaborado pelo 
Senado, retirando assim todas as atribUições que os blo
médicos tinham, ficando só_- COm análises clínicas. Tecni
camente é um absurdo, porque o projeto substitutivo te
ria que ser rejeitado o_u nãO. Tecnicamente falando, lnils 
politicamente falando tudo é viáVel, conseqíientemCrlte; 
nós, biomédicos, ficamos totalmente subordinados a 
uma lei discriminatória e odiosa imposta pelo Congres
so. Impuseram uma lei de oitenta e três e meio, cuja lei é 
inaplicâVel sob todos os pontos de vista jurídico, não· 
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-existem biomédicos que podem exercer uma profissão 
até oitenta e três e meio, e depois ele perde a capacidade. 
Em todas as leis impostas acontece isso que V. Ex.•sestão 
vendo, essas leis voltam a discussões. Pois bem, canse~ 
qüentemente, o Senador José Uns quis sanar um erro le
gislativo, e apresentou um projeto retirando o oitenta e 
três .e meio. Havia a inaplicabilidade da própria lei. 
Acontece que as pressões políticas se avolumam a tal 
ponto que o Congresso Nacional sofre pressões~. ao in
vés de analisar tecnicamente, começa a analisar politica

-mente. Está aí o resultado da Câmara. Nos Estados, 
onde não existem biomédicos, nós perdemos. Ora, o par
lamentar está nesta Casa justamente representando o po
vo, e não representando grupos. Então, a nossa preocu
pação passou a ser maior ainda, procurando a origem 
das coisas. E eu respondo por que encontramos com ape
nas dez alunos aqui. Porque a nossa fonte de renda, a 
fonte que origina esse 'trabalho todo, é um dinheiro na
cional, acima de tudo. Pois bem, nós temos aqui um do
cumento do Diretório Académico Dr. Renato Bareffal
di, em mãos, em que exatamente pleiteam à Johnson & 
Johnson dinheiro para a manutenção do trabalho dos 
alunos e professores contra os biomédicos. Ora, é insu
portável uma -luta contra multinacionais, que realmente 
tentam afaStar da.Farmáciã coml::rci3.1 e da indústria far
macêutica, -pó r interesses econômicos, e -vocês estão- fa
zendo _ex.atamente o jogo delas. A sorte é que eu tenho o 
documento aqui ~m mãos assinado e o_original também. 

Não vou entrar no mérito do curriculum, do que o far
macêutico pode e do que não pode. Isso aí já foi vistO 
pelo ConselhO Federal de Educação, tanto é que os pare
ceres estã6-aí. Em 1979 foi feita uma resolução pelo Con
selho Federal atribuindo análises clínicas aos farmacêu
ticos. No mesmo ano, só que em fevereiro, antes, foi 
dado também ao biomédico. Então, não se entende 
como a coletividade científica deve se exp-ressar, sendo 
que o mesmo direito partiu da mesma Casa. Agora, se 
afastarmos das atividades reais dos farmacêuticos, dei
xando as multinacionais farmacêuticas trãnsforinarem o 
nosso País num biotério de cobaias, a culpa não é nossa, 
meu amigo. Nós estamos aqui exatamente pleiteando o 
que nos é de díreito. mo rui eu quem inventOu o biomé
dico, e sim O Governo que autorizou e reconheceu o cur
so. 

Realmente, o Substitutivo do Deputado Euclides Scal
co, que ao meu ver está autolegislando, porque ele é far
macêutico, elabOrou novamente, tentando com uma 
rlôva lel, s·anar-·erros. Primeiro, a primeira lei oitenta e 
três e meio foi imposta, a segunda foi feita por um- far
macêutico, e terCeiro, como aconteceu comigo, o próprio 
curriculum mínimo cãpa-cita- o cidadão a exercer a profis
são. Então, ·não há necessidade de lei alguma desse D.aipe 
dando garantia aos alunos que entraram a partir de oi-

--tenta e três e meio, vistO que em 1975, .it.trãVéSd"e um 
mandado de Segurança, eu ganhei e exerço a profissão 
Sté hoje. Ent-ª"~· não se justific?t, até hoje, esse su-Ostitt.iti
vo apresentadO, já que o curriculum mínimo jâ lheS dá a 
atribuição das análises clinícas, -visro que todas as facul
dades permanecem com o mesmo curriculum mínimo. 
Ora, diante de tais fatos, fatos reaís e não demâgógícos, 
ci que pleiteamos é exatamente justiça, trabalharmos em 
igualdade de condições, para CJ.ue a profissão permaneça, 
-p-or que se retira a única habilitação, e o nosso Conselho? 
Ele morre, e o nosso sindicato? Ele morre. E talvez o 
Brasil seja o primeiro País do mUndo a elaborai- Uma lel 

--iinpedindo que alguém trabalhe. Eu nunca ouvi falar isso 
em toda a História, discriminando alguéni odioSamente. 
Eu só espero que essa Casa faça justiça numa matéria já 
votada pela segunda vez, em que o eminente Senador 

- Ruy Santos, na época, deu um brilhante relatório. Ora, 
agora falta apenas se endossar o que já foi feito. Agora, 
quanto aos farmacêuticos, não tenho mágoa alguma, in
clusive. propüs ju-nto ao Conselho Federal de EduCaÇão 

- pará que trabalhássemos juntos. Não é nossa intenção ti-

Sexta-feira 30 4531 

rar nada de ninguém, e isso não quer dizer que estejamos 
pedindo alguma coisa também, isSo é um direito nosso. 

Srs. Senadores, espero que façam justiça à nossa clas
se, tendo em vista que uma lei discriminatória, se for ela
borada como foi o Substitutivo do farmacêutico Eucli
des Scalco, que tambértl é Deputado, que _autolegi~Iou, a 
nossa pfofissão acabar-se-á. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao orador Seguinte, representante da Farmácia, 
professor Carlos Cecy. 

O SR. CARLOS CECY --Senador Mário Maia, ini
cialmente queremos cumprimentar a iniciativa da Co
missão de Saúde de promover esse Simpósio, oUvindo de 
viva voz, as partes interessadas, as razões que cada um 
tem a apresentar. Hoje vamos repetir e responder algu
mas das ponderações aqui levantadas, e eu me permitiria 
levantar alguns dados referentes à matéria, esclarecendo 
detalhes, tanto do Parecer do ilustre Senador Marcondes 
Gadelha, como o Substitutivo da Câmara. 

Primeiro, a execução de análises clfnicas não é ati vida
de exclusiva dos farmacêuticos bioquímicos, ela é reali
zada conjuntamente com outros médicos e os farmacêu
ticos a vêm realizando desde o início do Século. Porém, 
só a partir de 1931, com o Decreto nO? 20.371,_é que esta 
atividade passou a ser incluída no rol das atribuições do 
profissional farmacêutico, exatamente na época em que 

- se começou a legislar em torno de profissões, quando se: 
começou a regulamentar as profissões através de leis e 
decretos. Então, desde essa época a farmácia tem essa 
prerrogativa embutida em lei. Em segundo lugar, essa 
ã.tividade está suficieritemente suprida de profissionais, 
porquanto existem setenta e seis escolas médicas e trinta 
e três escolas de farmácia e bio.química. 

Em 1962, o MEC reformulou o curso de farmácia e 
criou quatro habilitações depois de uma secção básica, e 
entre essas quatro habilitações básicas- e eu aqui escla
reço o companheiro Sabag que me antecedeu- já estava 
lá embutida análises clínicas. Não foi em 1969 que a ha
bilitação bioquímica apareceu, ela já estava lá, em 1962, 
quando houve a primeira subdivisão da farmácia. De 
sorte que já nessa época, em 1962, houve uma modifi· 
cação curricular, e em 1969 houve uma outra modifi
cação curricular, inclusive, com a criação de uma no
menclatura nova, farmacêutíco-industrial para aquele 
que optasse pela indústria, e farmacêutico-bioquímico 
para aquele que optasse pelas análises clínicas. E aqui eu 
lembro umas palavras ditas nesse parecer, que taxava o 
farmacêutico, atê então de amplamente informado, po
rétn superficialmente preparado, situação que o novo 
curriculum vinha corrigir. Isto são palavras que estão no 
texto do Parecer do ex-Ministro Muniz de Aragão, que 

-veio modificar, pela segunda vez, o currlculum de farmá
cia em 1969. 

Que a habilitação farmâcía-bioquimica, opção ~~áli
ses clínicas, é ofertada pelas trinta e três faculdades de 
farmácia existentes no País. E esta é_ a raião maior da 
rriovimentação estudantil e profissiOiiiil contra a preten
~são d~s. companheiros biomédicos, estudantes de biome
dicina. NóS Optamos por um curs-o criado, veja bem, não 
fomos nós Ctue criamos uma situação, é uma_ situação, 
um curso criado legitimamente criado pelo Ministério da 
Educação e Cultura, visando exclusivamente essa ativi
dade, farmácia-bioquímica, opção análises clínicas. En
tão, esta é a razão, para aqueles que não sabem correta
mente, porque não se trata de uma atividade profissional 
privativa, mas é um -curso privativo criado pelo Minis
tério da Educação e Cultura. 

Os _objetivos para os quais foram criados os cursos de 
biomedicina estão soberbamente mencionados no pare
cer do Senador Marcondes Gadelha, que o apresentou 
na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Alies
tão soberbamente mencionados os objetivos maiores 
destacados da prOfissão de biomedicina. -



4532 Sexta-feira 30 

Os bíomédicos, ao pretenderem o exercício das análi
ses clínicas, estão pretendendo pulverizar um mercado 
de trabalho jã saturado, não s6 por profissionaíS-âe-fõr
mação específica, cOrriO também pela tretnenoa auto
mação que a: tecnologia vem impondo ao setor. Os aOaU
sys estão aí sendo vendidos e entrando no mercadO de
uma forma estupenda, dispensando todas aquelas rOti
nas que exigiam a presença do técnico e de mais profis~ 
sionais no exercfcio das atividades de análises clinicas. E 
com uma vantagem estupenda, mesmo aqueles que não 
admitem, de início, -p-assam pela possfbilidade de repe
tição correta dos exames a admitir a necessidade da au
tomação nos seus laboratóríos. _ 

A concessão dessa prerrogativa aos biomédiCoS viria 
desvirtuar para sempre os objetivos maiores desse curso, 
tão bem realçado no Parecer do Senador Marcondes Ga
delha. 

Lamentavelmente, ouvimos aqui que vai morrer sindi
cato, vai morrer ConSelho, se essa atividade não for con
cedida aos biomêdicos. 

Ora, então, vamos fazer uma produção só para uma 
atividade, que já é suprida por outros profissionais? En
tão, já ouvi também esses debates em que se invertem_ps 
papéis. Primeiro, cria.:se um curso, para depOiS Ciíar a 
atividade. Então, isso aqui parece-me sumamente impor
tante, porque, no momento em que essa profissão tão be
la, Como relatou n parecer do Senador Marcondes O ade
lha, tão maravilh~Jsa, que a classe médica está a exigir 
pela sua parafernâlia meCânica e tecnológica que hoje 
necessita, para o seu exercício, se nós vamos então pola
rizar essa profissão para análises clíriiCas; e ficar pensari
do que ela vai morrer, estão vendo que alguns cursos aí 
estão, realmente, desvirtuados da sua mais nobre missão 
para a qual foram criados. 

Ao admitir-se a concessão pretendida, nós fkaiíamos 
praticamente com_ dois cursos com o mesmo- obje-ilvo: 
realização de análise cHnícas, como vimos, de reduzido 
mercado de trabalho. Isto, além de servir de enganoso 
chamariz a jovens sedentos de ingressarem na universi
dade, é inconcebível num País, onde os cursos para a 
educação estão tão escasso_$,_ --

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Para a orien
tação do expositor V. Ex• tem dois minutos e meio para 
concluir. 

O SR. CARLOS CECY - Finalmente, a emenda 
substitutiva da Câmara dos Deputados foi, a urli-só tem
po, sábia e justa. Sábia porque remete ao MECo reestu
do da questão. Aqui, se me fosse possível, eu descreveria. 
Houve uma distorção na interpretação do parecer do 
Conselho Federal de EdUcação~ 

O parecer criou especializações erri bioq ui mica -.:.::: o· 
curso de biomedicina visava especializações- bioquími
C"J. ou anatomia, ou filosofia, ou nlícrobiologia ou fanTia
cologia. Visava criar profissiOnal, em curto espaço de 
tempo, bem aprofundado, especializado, ou em ativida~ 
des auxiliares. Era um tecnólogo ou em laboratório, ou 
em radiologia, ou em banco de sangue. Entretanto, 
quando as faculdades, as mantenedoras foram re8istrar, 
eles englobaram tudo num contexto, não obedeceram à 
especíaliza-ção que pretendia o parecer original, fizeram 
um curso de quatro a cinco anos sem terminalidade pro
fissiOnal, -Criando esse enlOO:ra~--o que hoje vemos aqui: os 
alunos, que não têm culpa, os profissionais, que não têm 
culpa, com argumentação razoável a culpa foi do MEC, 
que cochilou. Coõ.sciente ou tnConscienté hOuVe "Um Co-
chilo, e passou-se a ter um curso de biomediciria, englo
bando todas as especialidades que, em princípío, inim 
para ser separadas. Isto é fLiilâamental e está escrito na 
justificativa da emendã substitufiva da Câmara dos De
putados. 

O substitutivo da Câmara e o PareCer dO Senador 
Marcondes Gadelha são documentos que se somam, e 
que devem merecer a melhor atenção das autoridades 
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educacionais. Isto se efetivamente houver desejo de s..e 
-evitar,- no- futuro, conflitos -cOmo o que ora assitimos. 
· O substitutivo é tambêmjtisto-, porque não desampara 
os alunos da biomedicina, que, mal informados, 
matficUiã:ram-se-em cursos para serem analistas clínicos. 

--Enífazão do exposto, apelamos para<? bom senso dos 
Srs. Senãdores, para que a emenda substitutiva da Câ
mara dos Deputados seja transformado em lei, porque 
cibe aO Congresso legislar a respeito, como nos foi insis
tentemente demonstrado na Câmara -dos Deputados, enM 
sinâ.dos pe!os ilustres parlamentares, de que cabe ao 
Congresso legislar sobre profissões. 

Então, eu acredito que este Senado é absoluto na so
luç-ão _que for dada à matérfa, pedindo que o bom senso 
impere e que venha a ser transformada em lei e corrigida 
para serhpre essa esdrúxula situação criada pelo MEC, 
de ter um curso sem terminalidade profissional alguma. 
MÚito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-:- Com a. pala
-vra o õ-rãdor seguinte, o Professor Luiz Maranhão, que 
tem dez minutos para expôr o seu pensamento. 

O SR. LUIZ MARANHÃO- Sr. Presidente, Srs. Se
. nadares, o meu prazer é muito grande em estar hoje par
ticipando deste encontro, desta discussão, porque eu 
vejo que nós estamos aqui com estudantes e profissionais 
das duas áreas, e nós escutamos o tempo todo líderes es
tudantis de biomedicina, como líderes estudantis de far
mácia. Com muito prazer, então, que eu me colocando 
como profissional biomédico, eu passo a relatar que 
também fui um líder estudantil e me formei numa uni
versidade federal, me formei em biomedicina, trabalho 
com análise clínica. Eu vejo com preocupação o des-

- -pet-dício de tanta energia, que-nós_ vemos presentemente 
O o" sangue desses estudantes de farmácia e de biomedici-

-- na, mas principalmente õs estudantes de farmácia, por
que eles estão, sem dúvida alguma, numa grande encru
zilhada, onde o seu futuro está sem perspectiva. Veja 
bem: nós fomos gerados, politicamente, estéreis, em 
função de uma época em que frenqüentáVamos universi
dades e nãO tínhamos o direito de participar em nada. E 
nós vemos, com grande satisfação, hoje em dia, num re-

-gime de abertura polífícã, que estudantes se encontram, 
se reúnem, e lutam por objetivos maiores. Mas nós ve
mos essa energia toda voltada - vamos dizer assim: esse 
canhão voltado para um grupo errado, para uma classe 
profissional que nada tem a ver com isso. Então, eu vejo 
que essa energia toda da _classe farmacêutica estudantil 
deveria estar voltada para o combate principalmente a 
essa vergonha que representa, no Brasil, a participação 
do profissional farmacêutico c9m relação a assinar medi
camentos sob sua responsabilidade, que são proibidos 

"-pratiCamente em todOs países desenvolvidos do mundo, 
e que são vendidos livremente no Brasil. Onde estão os 
profissionais farmacêuticos que não tomam uma posição 
contra isso? Onde estão vocês?, líderes farmacêuticos, es
tudantes farmacêuticos, eu qUe não ouvi_ uma palavra 
sobre isso? Voc_ês estão querendo o que? Destruir uma 
outra classe profissional? Eu acho que vocês têm muita 
coisa com que brigar, vocês têm energia, vocês estão com 
o canhão voltado para o lado errado. 

Agora, não Vou questionar aqui se-a responsabilidade 
são dos seus líderes, do seu Conselho, das suas asso
c'iaçõés, dos seus sindicatos, que permitiram, vergonho
samente, essa situação, no Brasil. Já foi dito, jã foi pro
vado, o que é mais grave, já existe -uma mobilização so
cial Com "relação à carreira· farmacêutica. Tanto isso é 
verdade, que nós assistimos, há pouco terilpo, uma reu-

- nião, ou uma assembléia, ou um congresso, seja o que 
for, foi um encontro de vocês, profissionais fannacêuti
cos com_ estudantes farmacêuticos, onde, se não me enga
no, o objetivo maior desse encontro foi a moralização do 
~profiSsional farmacêutico. Se é necessãrio-que- se morali
ze o profissiorial farmacêutico, é porque deve estar ha~ 
vendo algum problema sério por trás disso. Tenho certe-
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za que vocês, estudantes de farmácia, estão percebendo 
alguma névoa escura no ar. Então, eu vejo, realmente, 
com muita preocup"ação, vocês voltarem suas energias 
para a classe biomêdica. Parece-me que existe realmente 
no ar algo assim como que propositalmente, aproveitan
do essa energia, e criando essa guerra de classe, que não 
tem- nida -a ver com a sitU-ação do Brasil no momento; 
que não tCm nada a ver com a necessidade nas áreas de 
saúde. Eu acho que está muito clara a posição _da claSse 
biomêdica: os estudantes da classe biomédica trabalham, 
nesta luta, trabalham juntamente com os seus líderes 
profissionais, porque nós, profissionais, sãbemos o que 
acontece na rua, sabemos da dificuldade que nós temos, 
desde o dia ém que saímos das universidades, e somos 
freqüentemente perseguidos pela classe farmacêutica, 
desde a necessídã.de de se obter o alvará de funcionamen
to para o nosso laboratório, até outros problemas muito 
mais sérios, que eu poderei, em oportunidades futuras, 
relatar. 

Eu assisti, aqui em Brasília, como Presidente da Asso
ciação dos Biomédicos que sou, uma vergonha, um pro
[issional biomédico, formado, habilitado pela lei, e habi
litado pelo seu curriculum ... 

O SR. PRESIDENTE (Mário f1.1aia) Passo a Presidên
cia, por alguns instantes, ao nobre Senador Marcondes 
Gadelha. 

O SR. LUIZ MARANHÃO --Nós assistimos, inú
meras vezes, à necessidade de se aplicar um mandado de 
segurança, para o profissional biomédico poder atuar, 

- tomo se realmente o grande problema de saúde pública, 
no Brasil, fosse a existência do profissional biomédico. 

O que vocês estão fazendo para impedir essa 8-ravida
de, que é a venda de medicamentos proibidos na Europa, 
e vendidos livremente no Brasil, com o aval do 
fármaCêiltico-biomédico assinando em baixo? 

Eu acho, meus Srs, que vocês têm muito trabalho para 
fazer. A classe biomédica estende a mão e vai trabalhar 
jtinto com vocês nessa luta, porque isso é Um problema 
qi.fe nos preocupa. Agora, o que nós não vamos mais 
aceitar, e para isso --nós mobilizaremos, se for- necess.ário, 
toda a sociedade, porque até hoje nós fizemos jogo limpo 
com a classe farmacêutica ... 

Então, o que eu vejo é que realmente o objetivo dessa 
minha colocação - eu deveria ter entrado com ela, in
clusive, antes, mas por uma questão de ordem, eu só es
tou colocando agora - ê que a liderança da farmácia 
precisa tomar posição, preciSa, junto- cOm- essa inergici 
presente nos acadêmicos de farmácia, primeiro, antes de 
mais nada, corriB:lT essas anomalias, esse- Câncer na área 
de saúde. Eu não entendo por que somente a Associação 
Médica do Rio de Janeiro se manifestou, há alguns anos 
atrás, Coritra a venda e a comercialização de medicamen
tos proibidos no estrangeiro qu_e são vendidos livremente 
no BrasiL Eu não tomei conhecimento da participação 
da classe farmacêutica nisso, se, na verdade, são os far
macêuticos que assinam no rótulo dos medicamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Eu 
advirto ao Professor Luiz Maranhão que dispõe de três 

-miiiutos, para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. LUiz MARANHÃO - Então, nós vemos o 
quê? O fato social, legalizado, uma vergonha sociallega
tizada. ô profissional farmacêutico assina a responsabili
dade técnica de uma farmácia e só é econtrado, nesta far
mácia, no dia do pagamento. Eu acho que não existe c-oi
Sa mais grave do que isso, hoje, na área de saúde no Bra
sil. E vamos cobrar da sociedade, e vamos cobrar da far
mácia, da carreira profissional, farmácia, uma posição 
clara sobre isso, porque não pode mais continUar assim. 
Nós temos dados, riós temos doCumentos que provam, 
que, inclusive, farmacêuticos residindo em outros Esta· 
dos assinam laudos de responsabilidade técnica em far
mácias de outras regiões. Mas nada disso até: hoje foi 
motivo de ser colocado à mesa, para discussão. 
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Mas, é chegada a hora realmente de se discutir a ver
dade dos fatos, e nós nãá qUeríâl1-iôS,- de fOrma alguma; 
estar cobrando esse tipo de postura da classe farmacêuti
ca. O que nós queríamos, realmente, é sermos mais um 
profissional na área de saúde, atuando para a Saúde 
Pública em beneficio da saúde.PúbiiCa do Brasii. Eu, par
ticularmente, sou biomédíco, me formei no Brasil, em 
Brasília. Sou formado em História Natural, e em Biome
dicina numa Universidade Federal, e fui à Europa faZer 
um curso de especialização na ârea de medicina natural. 
E participo de uma Associação de Médicos, que é a As
sociação Brasileira de Medicina Integral. 

Acho que essa discussão de mérito, Se pode ou não po
de, é um assunto encerrado~ A classe biomédica jã se es
gotou de apresentar documentos mostrando a veracida
de dos fatos, documentos comprovando o_ que se fala. 
Agora, o que nós assistímos, e por isso nós temos real
mente vergonha de ser brasileiro, é que uma emenda seja 
votada e aprovada, de autoria de um farmacCutico. Isso 
não é unia coisa lógica. Isso não pode. Tem alguma coisa 
errada. E nôs vamos cobrar dessa Casa, do Congresso 
Nacional, uma postura justa, honesta, dessa situação. -

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Seu 
tempo está esgotado, peço para concluir. 

O SR. LUIZ MARANHÃO- Quero fechar o assuti
to mostrando que nós não iCID.os nenhuiri- interesse de 
deflagrar essa guerra, de alimentar, de nutrir esse -proces
so doentio, que nós estamos assístiiidO.-Mas nós não po
demos de forma alguma aSsumir uma posição passiva, 
diante de fatos tão relevantes e tão graves que ocorrem 
na área de saúde. E -eu tenho ccifteza que, falando em 
nome da liderança da biomedicina. nós estamos com-ple-
tamente abertos para discutir todos esses problemas da 
área de saúde, no Brasil. Nilo ê dCmagogia, é fato. Ago
ra, nós não vamos mais aceitar acusações baratas; Indi
vidas. E chamo, mais uma vez, atenção da classe acadê
mica farmacêutica, porque este rato nãO teffi-108icã.: tan~ 
ta energia, tanta vítalidade, -mesmo- saindo de uma ge
ração estéril pOliticamente, porque nós não temos culJ:!a 
disso, mas nós vamos ·cobrar uma postura mais equi~ 
Jibrada, e não essa demagogia, colocando _os problemas 
da área de saúde, _concentrado no fato de aprovãr ou_ nãO 
o projeto q"ue legaliza um fato. - -

Era só isso que eu tinha para dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Colri a pala
vra o orador seguinte, Sr.- Carlos Bruno de Almeida, da 
farmácia. -- - ---

O SR. CARLOS BRUN'OUE ALMEIDA- Antes 
de iniciar -queria passar à Mesa um livro que se chama 
"Medicamentos; Fator de Saúde", que trata exatameilie 
do problema de medicamentos e relacionamento com as 
multinacionais etc., que é de autoria de um farmacêuti
co. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) -A Mesa aco
lhe o livro, assim como todii a dOcUmentação que os ex
positores desejam trazer, que será adicionada ao proc"es
so do projeto em tramitação, encaminhado devidamente 
ao nobre relator. 

O SR. CARLOS BRUNO DE ALMEIDA - Se os 
Srs. Senadores me derem a lionra; tererõ- PraZer de ofere
cer esse livro a cada um dos Srs. Senadores, e posso pas
sar um outro para ser anexado ao processo. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Bum prazer. 

O SR. CARLOS BRUNO DE ALMEIDA- Sr. Pre
sidente, Mário Maia, Sr. Relator Claudionor Roriz, Se~ 
nadar Marcondes Gadelha: Em primeiro lugar, que'rO 
discordar do posicionamento do Professor Luíz Mara
nhão. Eu não acho que o_ que nós eStamos presenciando, 
no momento, é um desperdfcio de energia. Ao contrãrio, 
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é a democracia funcionando. O Senado abre as portas a 
grupos que têm algo a pleitear. Os Srs. Senador~ vêm 
aqui e se dispõem a nos escutar. Isso 'não é desperdício de 
energia, isso ê a democracia funcionando, isso é o que 
nós temos no Pais atualmente. Por isso é que eu não pos
so realmente concordar com o posicionamento dele. 

Em segundo lugar, quando ele disse ou lançou aos far
macêutíCos a culpa de se encontrar no mercado do País 

- --medfcã:mento-s tóxicos, medicamentos que são proibidos 
em outros países etc., ele demonstra um desconhecimen
to profundo do funcionamento do setor de saíide do 
País. Não é ao farmacêutico que cabe determinar que 
medicjlmçnto será vendido no Pais: é o Ministério da 
Saúde. Não existe nenhum medicamento no mercado 
que não tenha sido aprovado pelo Ministério da Saúde~ 
E ao que eu saiba, o Diri::tOr de Divisão de Medicamen
tos, o Dr. Luiz Gonçalves Paulo, o Secretário Nacional 
da Vigilância Sanitária, Dr. Antônio Cã.rlos 2ailini, O
Ministro da Saúde, Dr. Waldir Arcoverde. são médicos e 
não farmacêu"ticos. Eles é que realmente liberam a possi
bilídade de um medicamento ser comercializado ou não. 
"be modo que atribuir-se a existência no mercadO brasi
leiro de medicamentos proibidos em outros países à lide
rança farmacêutica nos Conselhos e Síndicatos, eu acho 
que· é ·uma visãO uin tanto ou quanto estranha. Depois 
ele ainda vem também criticar reuniões de profissionais e 
estudantes farmacêuticos, onde se está discutindo 
problemas profissionais, e ond_e se vê a necessidade de 
melhorar. a postura do profisSionãl. Então deveríamos 
nós, fazer como as avestruzes, _enfiar a nossa cabeça no 
buraco e achar que estâ tudo bem? Quando u-ma classe 
prOfissional se congrega, faz um exame de consciência, e 
procura achar soluções, isso implica numa auto
acusação, isso quer dizer que esta class.e_ está morta, e se 
encontra conivente com tudo que está errado? Pelo con· 
trãrio. Eu acho que é uma classe de profissionais, que, ao 
sentir que ela deve, também, continuar na sua evolução, 
ciue ela _deve abrir portas, que ela deve manter essa evo
TuçãÕ-para melhor servir a comunidade brasileira, isso é 

- elogiâvel, isso não pode ser consider_ado_como um mea 
culpa, sem objetívo nenhum. 

Agora eu gostaria também que me apontassem um 
agrupamentO de seres humanos ou uma classe profissio
nal que jamais na sua história cometeu algum erro. Pelo 
que eu vejo, no entender do Professor Luiz Maranhão, a 
classe que tem possibilidade de fazer isso, talvez seja a 
claSse bioméàica, porque tem líderes, que são verdadei~ 
ros iluminados, só eles estão na rua e só eles sabem o que 
aco·ntece. Porque ao menos foi isso, o que-ele nos fez en
tender na sua exposição. 

-E interessante também que ele faz questão de menCio
nar que s-e-mpre fez o jogo limpo com a classe farmacêuti
ca. Jogo limpo que tiaz à baila, agora, questões que são 
abSofutanlente fora do que estâ sendo discutido. Nós 
não estamos aqui discutindo o sistema de comerciali
zaçãCf d~_ medicamentos, nós não estamos aqui discutin
do o sistema de produção de medicamentos, de licen
ciãçãÕ de medicameiitoS.-A queStão é oUtra. E o jogO é 
tão limpo que os líderes biomédicos, tendo conhecimen
to de farmacêuticos que moram num Estado e são res
ponsáveis, em outro Estado, ou como ele diz, assinam 
laudos em outros Estado_s, em vez de encaminhar esta 
denúncia aõ ó_rgãO de ética da classe famiacéutica, par:i 
que o órgão de ética possa tomar alguma atitude, ele se-
gura isto como um documento mágico para denegrir a 
profissão farmacêutica. 

De ~ado que fazendo estas objeções rãpidas, a colo
cação que fof apresentada pelo ProfessOr Luíz Mara
nhão; eu gostaria-de apresentar, ligeiramente, um outro 
tipo de colocação. A equipe Qe saúde obviamente tem 
que Se assentar na existência do médico, que é o profis
Slónal que diagnostica e determina o esquema terapêuti
co, no enfermeiro, qrie é aquele que vai fazer a implan
tação do esciUema terapêutico, sob orientação médica e 
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acompanhamento do paciente. No farmacêutico, qUe ê o 
profissional especificamente preparado para estudar o 
relacionamento, e acompanhar o rejacionam~nto _do 
cliente, d~ paciente _com o_ melo ambiente externo e o 
meio ambiente interno, ou seja, seu próprio organismo. 
Tanto é que, na sua formação nós ~em os as ãreas de ali
mento e nutrição. Nós temos a árei de tecnologia e pre
paração de medicamentos. E obviamente_ aquela área 
que permite ao farmacêutico acompanhar a evolução do 
organismo, ou auxiliando na preservação da higidez or
gânica, ou aUxiliando da detecção de desvios dessa higi~ 
d~z. que é área de análises clínicas. Falta o quarto ponto 
de apoio na equipe de saúde, que ê a profissão biomêdi
ca. Esse quarto ponto de apoio, essa profissão, cuja ne
cessidade foi sentida, e que o Ministério da-Educação e 
Cultura criou nos idos de 1965, visaVa, especificamente, 
pre_parar.profissi9nais para as áreas b~sicas da saúde. O 
qUeOcofte? ó que Ocorre·atuáimente no Biasil, é que o 
Brasil é um País rico demais. Nós nos damos ao luxo de 
preparar um profissional na área básica, e depois permi
timos que o médico, por exemplo, evolua até a ãrea clíni
ca - e isso não custa pouco à Nação - e depois desig
namOS- esse médico para trabalhai na área básica. Algu
ma coisa_ele,viu no primeiro ou no segundo ano do curso 
d~_ medicina, teve quatro anos de matérias que~ não_- têm 
importância pa~a a área bási~a, Cdepois vai _ser um pro
fessor de Ãnatomia,-de Fisiologia, de Histologia, de Bio
química Médica, _de Biofisici Médica. Isso n~o me pare
ce ser o modo econômic_:o de agir. Ao contrário, o _levan
tamento da rossibilidade de atua_ção do profissional bio
médico, "na área de análises clínicãs, se me afigura como 
uma cortina de fumaça para escooder o ~bjetivo princi
pal de formação d~ profissional, e permitir que o Brasil 
_continue çom uma colônia natural na área básica de saíi
de, porque da pletora de trabalhos científicos, nas áreas 
de Anatomia, Fisíologia, Citologia, etc., poucos são os 
trabalhos de origem brasileira. Isso por quê? Porque nós 
não temos, ou temos em pequena quantidade ainda, pro
fissionais preparados, especificamente, para essas áreas. 
Então, estamos nos dando ao luxo de dar Uf!la formação 
clíníca, ·ao luxo de dar uma formação tecnológica, ou ao 
luxo de dar uma formação, englobando a árei de análi
ses clíniCas, -para um profissiomil que depois vai lidar 
apenas com parâmetros básicos fundamentais. Claro es
tá que será muito nielhor para o Brasil, será muito me
lhor para a ciência das áreas de saúde, se não mantiver
mos estes profissionais, qu-e têm uma formação especifi
ca nessas áre-a básicas, para trabalhar nessas áreas bási
cas. 

Foi feita a o_bjeção fambém pelo professor João Salaz 
que se não se der aO profissional biomédico a possibil_i
dãde de trabalhar na área de análises clínicas, ele não vai 
ter mercado de trabalho. Consultando a letra do artigo 5 
do D-ecreto- 8-5.005, -que justamente regulamentou a prO
fissão de biOmêdico, nós vemos que esse artigo 5, no pri
meiro item do artigo, diz: 

"Aos biomédicos compete executar as análises fi
sicoquímica e microbiológicas, de interesse do meio 
ambiente". 

Desconsiderar isso, como uma ârea de trabalho, é afir
mar que o meio ambiente no Brasil é perfeito, e que não 
_tem problema nenhum, e que não há nenhum mercado 
de trabalho. Quer dizer que não precisamos pesquisar 
nada, porque está tudo ótimo no meio 8rilbienti!. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) ~Aviso ao ex
positOr que tem dois minutos para concluir a sua expo· 
siçãõ, 

O SR. CARLOS BRUNO DE ALMEIDA- Eu acho 
que _se fizesSe a pCsquisa, talvez, a nós pudéssemos voltar 
ao ambiente inteirO~_ em vez de flcar só no meio ambien· 
te. Segundo, nos serviços de radiografia, nos serviços de 



4534 Sexta-feira 30 

hemoterapia e radiodiagnósticos, e nas -pesquisas cientí
ficas e nas suas áreas de atuação. 

Por acaso desconsideram os biomédicos, o potencial 
dessas áreas? Há pouco tempo tivemos em São Paulo, 
um congresso que foi realizado na Escola Politécnic-a da 
Universidade de São Paulo, que era exatamente sobre 

. biomedicina e bioengenharia. O cainpo de transplante, o 
campo de produção de órgãos e membros artifiCiais, são 
campos de trabalho que necessitam de em basamento téc
nico cientifico, qU:e só pode ser dado por quem é especia
lizado em áreas básicas; qU:em pode se dedicar inteira
mente a essa ãreas básicas? De modo que eu sou a favor 
do biomédico, sou a favor do biomédico possibilitar ao 
Brasil o desenvolvimentO de que nós estamos precisan
do. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Quem [alou 
agora foi o Professor Carlos Bruno. Então, agora, tem a
palavra o Professor José Eduardo, da área de biomedici
na. 

O SR. Jose. EDUARDO - Eu gostaria, primeira
mente, de endoçar as palavras do Dr. Carlos Cecy, no 
sentido de cumprimentar o Presidente dessa Comissão, 
Sr. Relator do nQSSO projeto, e também os Senadores 
aqui presentes, no sentido da abertura desse debate. Por 
outro lado, gosto de falar em pé, porque gosto de ser vis
to. 

Senadores, membros da farmácia, eu cliego ã co-n-clu
são que realmente nós estamos vivendo mim País, onde o 
que vale não ê a realidade, onde o que vale não é o fato, 
mas, sim, a versão a ele apresentada. Vejam bem, Srs., 
que eu sou obrigado a discordar do que disse o Dr. Cecy, 
apesar até de respeitá-lo muito, de vê-lo como uma pes
soa responsável, uma pessoa interessada no bem da saú
de pública brasileira. O pfinieiro fato de que eu discordo 
de uma maneira veemente, ê quando ele disse, que a mo
dalidade bioquímica, no Brasil, surgiu através de po
sições do executivo. E não é o que diz aqui o Parecer n~' 
287, dq Con_sel.Qo_f_ederal de Educaçã9,_9.1:1_~nd9 nJ.!.~-~os 
seus tópicos, ele fris~~ -=-~-eiUúlie: ---- -- -- -

"Evidentemente, sem mercado de trabalho -
isto com relação à farmácia - a profissão eritrou 
em crise. O_divórcio existente~ritre a escola e o pro
fissional militante e os órgãos de classe, não permi
tiu que se encQnti:asse para ela solução adequada. 
Aferrados, de um lado, ao privilégio de responder 
pela farmácia comerCial, apesar da remuneração 
parca, e da frustração decorrente de atividade subal
terna, sem realizarem uma análise criteriosa do cur
so de formação, que ê inferiorizar o" farmacêutico 
nas disputas, nas colocações da indústria farmacêu
tica. Vejam bem - os elementos mais representati
vos da classe farmacêutica, julgaram ver uma saída 
na ampliação do aspecto de atividades que esse po
deria aspirar, exercer, entre as quais análises clíni
cas, bromatologia, perícias etc, isto à custa da provi
dência simplista de sobrecarregar, mais disciplinas, 
o já honerado e rebarbativo curriculum ge for
mação, como também emprestar a este novo profis
sional um novo titulo, que era o de farmacêutico- -
bioquímico." 

Conseqüentemente, diante disto, e não sou eu que es
tou dizendo, é um biomédico que está dizendo, é o Con
selheiro Raimundo de Muniz Aragão. Nós Cstã.ffios 
diante de um fato e não .de uma versão. O desvirtuamen
to de uma carreira neste Pãís, ocorreu nãO com biomédi
cos, mas ocorreu, isto sim, com o farmacêutico
bioquímico-. Só que o farmacêutico-bioquíinico, iriCliisi.:.
ve no meu ponto de vista, merece todo o r~;,c;peito, é uma 
profissão que deve ser respeitada, mas deve ser respeita
da inclusive aquele farmacêutico tradicional, que hoje 
não mais eXiste. Onde ele se encontra? ~onde eu questio
no a farmácia bioquímica. ~ onde, inclusive, eu concor-
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do com oposicionamento do meu colega Professor Luiz 
Maranhão, que está chamando a atenção dos Srs. Con
gressistas responsáveis, e-devemos chamar também a de 
todas as autOridades constituídas neste País, para um 
fato muito sério, porque o desvirtuamento dessa carreira 
está levando ao que o acadêmico de farmácia perguntou, 
que queria, que nós justificássemos i..tm reclamo da socie
dade pela presença do profissional biomédico. Eu res
pondo que a sociedade não está reclamando pela pre
senÇa âo profissional biomédico, estã reclamando para 
que o farmacêutico bioquímico, não se transforme num 
analista quít'rtico. Que ele seja ralmente o farmacêutico 
tradicional. Que ele cuide da saúde pública do brasileiro, 
que ele esteja presente nas suas farmácias, que ele esteja 
presente nas indústrias farmacêuticas, com a pesquisa 
real voltada para o bem da coletividade e dos seua__.:;o_m-_ 
patriotas. Porque concordo plenamente com o que foi 
dito, e, aliás, gostaria muito, Dr. Bruno, que esse assunto 
não fosse pauta, pois se tem uma categoria que está sen
do denegrida perante a coletividade brasileira, é a do 
biomédico. E nos cabe a defesa inclusive, porque quem 
tem faltado com os princípios éticos, faltando com os 
princípios legais de busca, aquilo que pleiteio são, justa
mente, os farmacêuticos bioquímicos. Primeiro, pOr quê7 
Porque ·as suas atividades privativas todas lhes são ine
rentes. Ninguém tem o direito de as mesmas pleitear. E 
por essas atividades privativas, nós não vemos as forças 
convergidas do farmacêutico para sua luta. 

Por outro lado, concordo com o meu colega Luiz Ma
ranhão, estão convergindo todas as suas forcas, a:s llitàs, 
aliás ouviram várias vezes na Câmara dos _O_eputados, 
contra o biÕmédico, não contra o biomédico, co"ii.lra 
uma atribuição que não lhe é privativa, Coritra uma atri
buição que não lhe é exclusiva. ConseqUentemente, se ai~ 
guém está sendo enganado no cenário de educação desse 
País, não são os biomédicos, porque foi lido _aqui um pa
recer pelo Dr. Carlos Cecy, onde foi omitida a comple
mentação do parecer. E este par_ecer, eu vou lhes entre
_gar, é o Parec.er n9 107/70, onde fala do biomédico, 
iii.i3Tido- nas- cildeír"3§ báSiCàs;e-m -Jo.;fiCfõi5iolõg1a;-em Pa~ 
rasitolo_gia, em todas aS cadeini-s etc, mas taffibém está 
frisando, neste parecer, a área do biomédic_o, a atuação 
do biomédico voltada para as áreas de anáfises clínicas. 
E é sua missão na leitu~a desse paracer, não acho corre
ta, porque leva, posteriormente, o legislador ajulgar ho
nestamente, não digo em cima de inveridicidade, mas, 
sim, em documentos não apresentados completamente. 

Fico realmente assustado em ver essa luta, essa luta 
que eu comecei como acadêmico, e estou aqui até hoje, e 
não vou abandoná-Ia, custe o que custar, porque, neste 
País, há de se fazer justiça de du_as maneiras, uma para 
com a população, fazendo o farmacêutico retornar a sua 
linha, retornar para aquilo que foi criado. Porque o bio
médico foi criado com pareceres que, desde o princípio, 
incluía a área de análise cUnicas, e se houve um_a carreira 
desvirtuada foi a carreira de farmecêutico, que abando
nou a manipulação, abandonou a área farmacoalimentí
cia, e está tentando se transformar em analista; se tem al
guém enganado, são os acadêmicos de farmácia que es
tão se tornando em acadêmicos de análises clínicas. 

Agp_ra, outra coisa que me deixa também numa si
tuação difícil, é que nesse País, os- Ministérios, o Presi
dente da República, todos os Ministros, o Conselho Fe
deral de" Educação e o próprio Senado, que já aprovou, 
por duas vezes, com os pareceres favoráveis de todas as 
Comissões, o exercício para sempre de análises clínicas 
aos biomédicos, estejam incorretos. Porque todos os pa
receres nos são favoráveis, desde as Comissões do Sena
do,_ ao posicionamento final do Senado. Quer dizer que 
neste País, a única entidade certa e éorreta, são aquelas 
da classe farmacêutica ... 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Aviso-ao ex
positor que tem três minutos para concluir. 
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O SR. JOs.e: EDUARDO - Sr. Presidente, ê uma 
pena que o tempo ê limitado. Por outro lado, quero le
vantar um fato que é muito sério. Na semana passada, 
assistindo a um programa de televisão, um representante 
do Conselho Regional Federal de Farmácia, aqui de 
Brasília, o Dr. Pontes, colocando que estava havendo 
uma briga interna, uma discordância, entre os profissio
nais de farmácia e os acadêmicos, porque nesse conclave, 
que houve aqui em Brasília, eles estavam buscando, e so
licitaram ao MEC, que não se _abrissem mais faculdades 
com a modalidade bioquímica, tentando fazer com que o 
farmacêutico voltasse as suas origens, e que isso estava 
sendo um critério de discordância violentíssima por par
te dos alunos, que não aceitavam que os farmacêuticos 
retornassem a sua área básica para qual foram forma~ 
d_qs, Jnclusive foi dito por ele e não por mim, que eles 
não gostariam de ser novamente balconistas de farmácia. 
Expressão não minha, utilizada por ele num programa 
de televisão. 

Por outro lado,_ o MEC está fazendo um estudp muito 
sério de redirecionar a farmácia a sua área original, faw 
Zendo com que esse disvirtuamento profissional deixe de 
existir. Está lá a Dr• Iracema, que é farmacêutica
bioquímiCa, e·séria, dentro de um critério sério, foi inclu
sive ameaçada pelos próprios farmacéuticos no seu códi
go de ética~ 

Eu até agora, escutei todo mundo em silêncio. Uma 
outra Coisa surpreendente é a leviandade dos fatos apre
sentados, em que o Ministro da Saüde disse desconhecer 
um documento assínado por ele mesmo. Onde nós esta~ 
mos? Isso é um absurdo. 

Apresentam, Sr. Senador, um fato sério, mas de uma 
maneifa leViana, de que o biomédico é fruto de escolas 
particulares, omitindo que nós temos 6 escolas particula
res no Brasil e os farmacêuticos possuem 5 escolas. Ago
ra, o que me surpreende é que as indústrias de ensino são 
apenas as nossas, e quando nós_ t~mos faculdades parti
culares dando tanto curso na mesma instituiÇão, com- a 
mesma entidade mantenedora, que foi acusada de frau
dulenta, de irresponsável, de indústria de ensino, nós te~ 
mos a mesma inantenedora, a mesma instituição ofere
cendo o curso de farmácia e o curso de bjomedicina, 
quer dizer, esse casos são esquecidos, são relegados a se
gurido plano. As indústrias de ensino são apenas as nos
sas. 

Estamos aqui em número pequeno, porque os outros 
estão nas faculdades estudando. E a_quele acadêmico que 
diz que se forma no final do ano, a ele eu pergunto: vai se 
formar de que maneira? Ilegalmente, porque vai estar re
provado por falta, não cumpriu as provas. E outra coisa: 
dizem que quem custeia a atividade da nossa categoria 
são as escolas. Aliás só aS nossas, porque estou cansado 
de ver ônibus, inclusive de uma empresa da minha cida
de, Presidente Prudente, "A Andorinha" aqui - estou 
concluindo Sr. Presidente- de escolas particulares e de 
escolas de São Paulo, aqui também particulares, que es
tão mantendo esses alunos .. Agora, a nossa manutenção 
está sendo feita à custa de rifas, de bingos, de levanta
mentos e de p_edágios, e além do mais, se as nossas esco
las cooperam estão dentro da sua obrigação de cooperar. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - _E. esgota!=fo o 
tempo. 

O SR. JOSt EDUARDO- Vou concluir, Sr. Presí-
dente. 

Agora, se as escolas de farmácia bioqufmica são esta
tais, são federais, que se faça então nesta Casa uma CPI 
para se buscar de onde estão saindo estas verbas para a 
manutenção por tanto tempo, desse grande contingente 
de estudantes dessa Casa. Encerrando, Sr. Senador, soli
cito que realmente esta Casa legisle com bastante con
fiança, porque nós biomédicos somos brasileiros. E se a 
classe política está pleiteando os seus direitos, nós tam
bém, como brasileiros, como_ membros dessa mesma co-
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Ietividade também temos esse direito. Era só o que eu ti
nha a dizer. 

O SR. MÁRIO OLIVI~R --Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra pela ordem. 

O SR. MÁRIO OLIVIt;:R- Nós gostaríamos, como 
uma garantia do critério áemocrático, que ninguém Se 
excedesse no tempo do pronunciamento e que isso seja 
respeitado no próximo pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia)- O tempo CStâ 
sendo observado pela Mesa rigorosamente, com a tole
rância de praxe para a conclusão de cada pensamento. 

Com a palavra o orador seguinte, Luis Ramos, da ãrea 
de profissionais de farmácia. 

O SR. LUIS RAMOS - Sr. Presidente e -Srs. 
membros da Comissão de Sãúdi: eu tenho de me ater à 
condição de dirigente-sindical que vive o problema de 
mercado de trabalho. Eu não tenho a eloqüência-e a pos
tura do meu antecessor, mas eu tenho a consciência do 
meu trabalho e da minha profissão. Eu vou iniciar o meu 
relato usando uma frase que já se tornou célebre no nos
so mundo político: Que País é eSte'? Que País é este que 
relega a segundo plano a atividade produtiva, dando va
zão e prioridade à atividadC::s especUlativas'? Qlle· Pilís é 
este em que os aspectos sociais ....:... educação e saúde -
que entendemos ser função do Estado, ficam custeados e 
ao sabor dos ventos'? Que País é este em que alguns pode
rosos teimam em mantê-lo autoritário, empurrando, 
goela a dentro do povo, Se!Js interesses individuais e frus
tracões? Este País, nós brasileiros- nãO queremos. E a 
profissão de biomédico, nos parece que surgiu em uma 
fase nebulosa da história do Brasil, em témpos de".autori
tarismo, do poder pelo poder. 

Não pretendo entrar no mérito da idéia inicial para-a 
criação- dos cursoS de biomedicina, que fo'i para a pescjui
sa e a docência. Mas desde a origem ela é contraditària. 
Contraditória na medida em-qUe os pareceres favoráveis 
à criação do curso, são repletos dC sofismas e inVerdadeS. 
Inverdades quando dizem que há uma apreciável fatia de 
mercado de trabalho a ser disputado, e eu falo como diri
gente sindical, porque conheço o crescente problema do 
desemprego existente. Entendo que a saúde é fuó.ção so
cial do Estado, e qualquer atividade ·social, sem o respili
do do Estado, não pode atingír SUa-plenitude. O Estado 
não cria empregos, e a atividade privada não tem força 
para gerir empregos para tantos profissionais que são co
locados anualmente no mercado de trabalho. 

Sr. Presidente, nós temos 33 faculdades de farmácia no 
País, sendo 28 e não 5 mailtiáas pelos cofres públicoS, se
jam escolas federais, municipais e estãduais. E eu enten
do que o País não enfrenta uma faSe tão alviSsB.reira eco
nomicamente para prescindir de tantos profissionais~ 
que custam caro ao erário público. 

A aprovação do projeto do- Senador José Lins na for
ma original não atende aos interesses gerais do povo bra
sileiro. 

Sr. Presidente, muito se fala aqui nos pareceres favorá
veis em todos os Ministêrios, -em todas- as Comissões em 
que passaram. V. Ex• compreende o que é atividade polí
tica. E vai entender que um projeto, partindo do Poder 
Executivo, quando enviado aos seus órgãos técnicos, só 
terá a seu favor pareceres favoráveis, o projeto jâ vem, 
preta porter, se me permite essa linguagem. E quem vai _ 
contestá·lo'? Não aceitamos argumentações de que os 
biomédicos iênl preparação mais adequada pÚa exerci
tar as análises clfnicas. Sabemos das dificuldaàes das 
nossas escolas federais, municipais e -estaduais, que con
tando inclusive com verba do erário público, têm dificul
dade de manter e preparar esses nossos estudantes. A 
maioria das escolas de biomedicina são particulares e ob
viamente não pódem prescindir do lucro,-que ê a função 
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mafor de uma empresa privada. O lucro normalmente 
posterga a atividade principal que é a educação, nós te~ 
mos consciência da educação brasileira, nós sabemos das 
mazelas do nosso sistema educacional. 

Eu não vou me estender porque eu quero questionar 
algumas posturas que foram tomadas aqui, não quero 
questionar a exclusividade da área de análises clínicas. 
Eu pretendo ver o bom senso e o respeito de uma lei que 
foi exaustivamente debatida no Congresso em 1969, e 

-·- hoje, por interesses que fogem ao nosso alcance, está sen
do novamente colocada em discussão. Queremos a de
mocracia, Sr. Presidente, já que a Câmara Federal refe
rendou com esmagadora maioria uma emenda substitu
tiva ao projeto original. Nós queremos que a lei seja co
locada acima de quaisquer intenções, de quaisquer espe
culações. 

Eu agora, dentro do meu espaço de tempo, vou colo
car à baila as contradições que foram levantadas pelo o 
expositor que me antecedeu. 

Já, em 1931, havia em de_creto, uma lei que dizia que 
competia ao farmacêutico exercer a análise clíriica recla
mada pela clínica médica. Esse decreto-lei foi referenda
do e modificado em alguns tópicos, mas esse artigo;-esse 
caput permaneceu até hoje. E não vejo como O pessoal da 
biomedicina utiliza as argumentações de que a 85.878/81 
suplanta essa. nova atitude, que já data desde 1931, ou. 
antes de 1931. A lei já existia nesta época. 

Um outro aspecto também, é que eu sinto que os ex
positores da biomedicina fugiram ao questionamento 
maior nosso, que é a análise clínica. Vocês estão queren
do nos crucificar com relaçãõ à farmácia pública, à in
dústiia de medicamentos. O nosso questionamento ai:), ui, 
Sr. Presidente e Srs. membro desta Comissão, é a função 
análise clínica, é a atividade de análise clínica. Me parece 
que, premeditadamente, estão querendo nos crucificar, 
querendo nos colocar diante de certas mazelas que não 
nos compete tratar no momento, nós entendemos muito 
bem, nós sabemos da ínfluéncia maléfica da multinacio
nal juilto ao nosso povo. Mas o nosso questionamento 
aqui, Sr. Presidente, é a análise clínica, e não sendo uma 
atiVidade privatiVa do farmacêutico, mas já vinha sendo 
exercida pelo farmacêutico há bastante tempo. 

Com ·relação à multinacional, essas modificações _só 
podem surtir efeito na medida em que se modificar o mo
delo econômico do País. E não somos nós que vamos ta
par o sol com a peneira, nós, farmacêuticos, somos povo, 
e isso realmente compete aos poderes maiores tratares
sas questões. E eu torno a frisar, com relação ao questio
namento da responsabilidade técnica do farmacêutico, 
que nós exercemos essa responsabilidade técnica dentro 
dos rigores, dentro dos limites da lei. O que a lei nos fa
culta nós assim o executamos, assim o exercemos. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Comunico ao 
expositor que tem três min~tos para ccmcluir o seu pen
samento. 

O SR. LUIZ RAMOS- Infelizmente, ou por forma 
política, o pessoal da biomedicina costuma colocar essa 
questão do farmacêutico na farmácia como um câncer, 
.como um cancro. 

Meus nobres colegas, nós temos que mudar o modelo 
econômico, mais uma vez eu repito: tem de Ser de base, 

-terrr de ter uma reformulação na base. Não somos con
trários à biomedicína, já que é uma profissão regUlamen
tada. Nós temos de caminhar, pari passu, e resolver os 
nossos problemas através de um consenso, sem que haja 
invasão, sem que haja retaliações pessoais. Se a profissão 

-~existe, ela vai ter de ser colocada no seu caminho dentro 
da sua especialidade, já que foi criada para a docência e 
para a pesquisa, ela naturalmente_deYeria ser dirigida 
para a docência--e -à pesquisa. 

Com relação a um outro aspecto aqui, o nível de acu
sação que partiu dos biomédicos, inclusive me deixa bas
tante perplexo com essa situação. Eu tenho notícia de 
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que um documento da J onhson & J onhson, que foi lido 
aqui como prova contundente das nossas mazelas, é um 
documento original que foi solapado de uma pasta de 
um colega, que estava com o documento pará ser entre
gue não a Jonhson & Jonhson, mas sim aos farmacêuti
coS que trabalhavam na Jonhson & Jonhson. Foi um er
ro, foi uma forma equivocada na época, e esse documen
to, que é original,~ não-uma cópia. Veja, Sr. Presidente, 
o nível de espionagem a que nós farmaceuticos estamos 
sendo vítimas. -

E para concluir, eu peço, Sr. Presidente, que se faça 
justiça que se dê respaldo a uma categoria, a uma profis
são que é milenar, que é secular, e não merece..ser dila pi
dada e contestada por pessoas que, realmente, não sei se 
tem um embasamento científico e cultural para nos que
rer levar ao chão. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Todos os ora
dores inscritos já falaram. Quero agradecer aos presentes 
pela maneira cordial e o alto nível que foi usado para a 
discussão do problema, e passo então agora ... 

O SR. JAISON BARRETO -Sr. Presidente, peço a 
palavra por uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Márío Maia)- ConcedO a pS:
Iavra ao nobre Senador, por uma questão de ordem. 

O SR. JAISON BARRETO - Havia chegado um 
pouco tarde, e por isso não tomei conhecimento das nor~ 
mas e dos regimentos, que iriam, de alguma maneira, ad
ministrar esse_debate d_e hoje. Mas se me permitisse, as 
razões que me levam a acreditar que as normas eram de
mocráticas, e abusando disso, gostaria que me permitisse 
essa intervenção, que não diz respeito ao mérito -da dis
cussão bioquímicos e biomêdicos, mas, que no meu en
tender. não poderia deixar ficar em branco. Diz respeito 
a uma colocação que foi feita aqui, contra uma decisão 
de uma Casa do Congresso, e de um Deputado de profis
são farmacêutica, maS -que não póde passar como omis
so, ou conivente, ou aproveitador. Por isso que seria pro
fundamente lamentável, estando eu presente, silenciasse 
no único plenário que eu me veria obrigado a defendê-lo 
e não em outro, por isso gostaria de deixar aqui uma 
afirmação muito cfara: ·sou do'S -que não defendem esse 
Congresso, porque é apequenado e porque não represen
ta verdadeiramente o povo brasileiro, nunca fui defeqsor 
das posturas que o Congresso tem adotado, mas especifi
camente o que diz respeito ao Comportamento do Depu· 
tado Euclides Scalco, garanto que é uma das melhores 
coisas da vida pública desse País e não gostaria que a 
acusação feita a ele acabasse sendo repetida aqui. Se o 
profissional Mário M-aia, médico, tambêm interessado 
no problema do biomédicos e bioqu[micos, com direito 
de exercer a análises clínicas, que~ amanhã, viesse a ser 
acusado de ter votado favorável aos bioquímicos e far
macêuticos porque interessado_ em resguardar a ár"ea de 
sua atuação ... 

Então, em respeito aos médicos que fazem parte da 
Comissão de Saúde, e repelindo acusações desse tipo que 
desonram o parlamentar dessa Casa, é que eu protesto 
pelo tipo de acusação feita ao companheiro Euclides 
Scalco, na certeza de que isso ajuda a resolver esse 
problema, cujas causas nQª- todos sabemos, que decorre 
de um modelo elitista, mercantilista que permite a facul
dades particulares entrarem em área que jâ estão ocupa
das por farmacêuticOs, ·por bioquímicos e por médicos, e 
que não tem nada a ver, muito menos com os problemas 
da saúde brasileira. De modo que, no momento, que eu 
vou voltar ao plenário para disecar e fazer a defesa não 
do companheiro EuclideS Scaico, mas da Postura que os 
Deputados assumiram de maneira clara e definida, de
fendendo muito menos os farmacêuticos ou médicos, ou 
prejudicando os biomédicos, mas defendendO Ôs Trúeres-
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sCs maiOres da saúde do povo brasileiro. Era a minha 
panicipação. 

• O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Respondendo 
a uma questão de ordem levantada pelo companheiro e 
Senador Jaison Barreto, nós explicamos que o expedien
te foi pi"eliminarmenk elaborado da se,guinte forma: o 
debate teria duas horas de trabalho, e falariam oito ora
dores, sendo dois estudante!i da área çie biomédica, do~s 
estudantes da ãrea de farmãcia, dois profissionais da far
mácia, e dois piáfiSSiOnais da área de biomediCin_a. E 
tamb~m atendendo à questão de ordem levantada no 
plenário pelos interessados, nós concederíamos, no final 
dos debates, espaço suficiente, dentro do espírito demo
crático da Mesa da Comissão de Saúde para as pergun
tas feitas durante a exposição, sendo respondidas e con
traditadas também tantO pelos profissionais como pelos 
estudantes. Por fim daríamos a palavra aos Srs. Senado
res presentes para se manifestarem sobre o assunto. Mas 
como o colega Jaison Barreto tem que se retirar, porque 
deve presidir os trabalhos de outra comissã-o, ele, na sua 
questão de ordem, também já elaborou o seu pensamen
to e a Mesa o registra para que faça parte da ata desta 
sessão. 

-O SR. J.OS:t EDU ARDO - Para uma questão de or
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Dando conti
nuidade à nossa prorrogação, concedo a palavra ao Sr. 
José Edu.ardo, para uma questão de ord_em. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Eu solicitaria, Sr. Pres_i- _ 
dente, que me permitisSe 2 seg-uridos para responder ao 
Senador J aison Barreto, que conheço desde o tempo de 
Deputado, aliás, ele foi o priOH~irO relator da nossa ma
téria no projeto original da Câmara. Quando um colega 
nos citou o Deputado Euclides Scalco, não o fez, em ne
nhum momento, denegrindo a sua imagem de pariamen
taJ:' ou a Câmara dos Deputados. O que ele fez fOi, sim, 
levantar um fato que foi o fato desse substitutivO~ não da 
pessoa que elaborou o suQstitutivo; profissionalmente, 
porque inclusive, nós nos respeitamos; como o Senhor 
mesmo disse, como um Deputado muito sério, honesto, 
'e que-se posicionou cOntra os_ biomêdicos dentro de seus 
princípios lógicos. De nOsSa parte sempre houve respeito 
pela posição do legislador que assumia uma postura 
contra a classe biomêdica mas a justificava. O que nos 
causou estranheza realmente, na Câmara dos Deputa
dos, foi o porquê da explicação, é que vários deputados, 
talvez o Senhor tenha chegado depois, nos davam razão, 
concordavam com os nossos aspectos legais e diziam que 
simplesmente votari~ contra a classe biomédica pelo 
fato de que nos Estados nós não tínhamos representação 
polftica. Isso realmente nos causou muita estranheza; is
so, reahnente, nos deixou numa posição muito difícil de 
aceitação desse fato. Agora, com relação ao Deputado 
Euclides Scalco, eu gostaria que o Senhor não levasse 
uma imagem, talvez a força de expressão tenha sido mal 
utilizada, em nenhum momento se quis denegrir a pessoa 
do Deputado. Por outro lado, apenas levantamos o 
problema de que o mesmo é farrna~utico-bíciqufmico. 
Só iSso. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) -A Mesa regis· 
tra a questão de ordem levantada pelo Sr. José Eduardo, 
que não foí propt-Ta:iiiente uma questão de ordem, mas 
Uiha explicação pessoal ao nobre Senador Jaison Barre
to, que ficará regisiiada. 

O SR. MÁRCIO OLIVIt;R- Sr. Presi<lente, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Pela ordem, o 
estudante Márcio. -

O SR. MÁRCIO OLIVIÉR ..:.... Respeitando os cri
térios de decisã.o da Mesa, quando anteriormente levan
tei uma-questão de ordem sobre a resposta às perguntas 
feitas pelos estudantes de biomedicina aos estudantes de 
farmácia e que seriam respõndidas ao fin_al das e~po
sições ... 

0- SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Vamos entrar 
exatamente nessa parte final, qu~ é a prorrogação para 
que os estudantes de farmácia tenham 5 minutós para 

_ .responder e os de biomedicina 5 _minutos para contradi
tar. 

Para que a democracia fique bem cristalina nos aju
dando aqui a intervir na alternativa, e como os biomêdi
cos foram sorteados duas vezes para iniciar ficará a pala
vra fina] n~ contraditação da resposta à farmácia. Está 
bem assim'? Então a farmácia designará um estudante 
para responder às perguntas formuladas pela biomedici
na, durante 5 minutos. 

O SR. MÁRCIO OL!VIt:R - Sr. Presidente, vou 
usar muito pouco dos 5 minutos para respondei' somente 
algumas das perguntas. As outras os meus companheiros 
reSponderão. 

A pergunta: "Por que deixaram os farmacêuücõS de 
trabalhar nas farmácias tradicionais, tentando transfor
mar o curso de Farmácia em curso de analistas clíni
cos?" 

A reposta, Sr. Presidente: 
Bem sabemos que as indústrias multinacionaiS pene

traram Jfo nosso País incisivamente, nlirita-êpoca em que 
nos pegaram, se me permitem a expressão, com as calças 
nas mãos, quanto à instituição de uma indústria-naCion-al 
de base para medicamentos. Naquele momento, Sr. Pre
sidente, Srs. senadores, a indústria multinacional inva~ 
diu o mercado nacional, fazendo valer os critérios da tec
nologia avançada na qual ainda nos encontrávamos nos 
primeiros degraus. Bem sabemos também que numa in
dústria farmacêutica os setores de produção e os setores 
de controle de qualidade são os setores onde se registra a 
presença de profissionais farmacêutícos. E reside a nossa 
resposta em uma pergunta: como assegurar um mercado 
de Trabalho a estudantes que se formam em 33 escolas 
neste País, para um setor de abrangência-profissiõrial nas 
indústrias de medicamentos que absorvem muito pouco 
desses profissionais. Por que deixamos de trabalhar nas 
farmácias públicas? Porque a invasão da indústria multi
nacional no mercado de medicamentos transforma, por 
sua excelência, por si mesma, a farmácia pública, que an· 
teriormente era um posto de antendimento à saúde.da 
comunidade, que anteriormente era usada inclusive pelas 
instituições legais e públicas para proceder a processos 
de vacinação e de atendimento de primeiros socorros, 
essa farmácia pública torna-se então, a partir daí, um 
posto de venda de medicamentos, um mercado livre de 
drogas, onde a respeitabilidade das drogas que merecem 
a orientação para a sua devida venda e para o seu devido 
uso não foi colocada em foco, desrespeitando os critérios 
que deveriam ser usados pelo Estado na manutenção da 
saúde da população. f: por isso, vendo esse mercado de 
multinacionais tomado, vendo a penetração do profis
sional farmacêuTICo dificultada nos setores de produção 
da indústria fainiacêlitica- e também da illdústria- de ali
mentos, é que os alunos do curso de Farmácia teildo o 
direito de optar por urtla das três habilidades específicas 
começaram a se conscientizar, e há muitos anos, Srs. Se
nadores, há mais -de 15 anos, começaram a optar pela 
ãrea de análise clínicas, vendo que o mercado de traba
lho jã se encontrava saturado e denegrido, criando ades
moralização de um profissional que deveria ser respeita
do em todos os âmbitos, princiPialmente no âmbito da 
produção de medicamentos, onde ele deveria estar inseri
do pela ordem do Estado e não pela ordem dos seus con
selhos, dos seus sindicatos, transferindo a questão sob o 
argumento do Prof. João Sabbag quando coloca que es-
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taríamos usando o dinheiro multinacional para estarmos 
aqui. Eu contesto. Constesto dizendo que a população 
dos vários locais, onde existem escolas de farmácias, jã 
não podem nos ver f!Iais, Srs. Senadores. A população 
quando vê um estudante de farmácia logo diz: "Já estão 
pedindo dinheiro, já vieram solicitar ajuda para a luta 
que eles têm-levado neste momento". E essa luta é de 
consciência de toda a população. Dentro do Senado Fe· 
deral, é claro que no âmbito dos servidores que limpam 
estas salas, até OS Srs. Senadores, todos conhecem essa 
luta._ E_ assim_ também é a população brasileira, porque 
tomamos a iniciativa, como estudante, de colocar em 
evidência- Os- fafõs reais, tornamos a iniciativa de lutar 
junto à população, acolhendo benefícíos financeiros 
para que pudéssesmos vir a Brasília e ficar aqui precaria
mente, como estamos, há três meses, na Câmara Federal 
e agora, após o recesso, aqui no Senado Federal. 

Vou transferir a palavra a outro representante para 
responder a segunda pergunta. 

O _SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Foram dados 
5 mi!'iutos para responder e o primeiro orador consumiu 
o tempo, mas a Mesa vai conceder 3 minutos para o ou
tro representante. Igual tempo será dado para quem con
traditar. 

O SR~ RAI.LQAN A.~BAS ~ Se~:ei rápido,_ Sr. Sen~
dor. Só para colocar em relação ao medo de concorrên
cia no mercado de trabalho, a pergunta que nos foi feita. 
Eu até colocaria em questões de medo, poderia colocar 
em questões de medo uma preocupação que eu tenho 
muito grande depois que eu me formar. Tenho medo, 
não de concorrer com alguém, mas tenho medo de· não 
ter mercado de trabalho, tenho medo de desemprego. Eu 
pOderia ir contra _essa pergunta que me foi feita, fazendo 
UJJ)-a no_ya pergunta: o que o colega me responde, em re
lação ao Conselho "Federal de Educação, que tem várias 
escolas biomedicina, esperando simplesmente que esse 
projeto passe pelo S~nado, para Serem reconhecidas 
como escolas de biomedicina. Nós teremos nem só facul
dades de farmácia, nem Só faculdades de biomedicina, 
mas sim mais faculdades ainda sendo colocadas e mais 
profissioriaiS sendo colocados nci mercado de trabalho e 
aí sim, medo de conCorrência nós itão temos, porque te
mos 28 escolas públicas, lutamos e muito como estudan
tes por um ensino decente nas escolas públicas e por isto 
não temos de concorrer com ninguém no- mercado de 
trabalho. Temos medo sim de não ter mercado de traba~ 
lho quando a gente se formar. 

O SR. LUIZ CARLOS --Eu gostaria de fazer uma 
indagação à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --A Mesa con~ 
cede I minuto para. a indagação. 

O SR. LUIZ CARLOS- Primeiro eu gostaria que os 
Srs. Sen-adores procurasem saber da ( ... ) Televisão, em 
entrevista, se realmente houvesse essa falação para que a 
gente chegue a um denominador comum, desde quando 
o princípio deste debate foi esclarecer as coisas que se en
contravam· contraditórias. 

Outro coisa que eu gostaria de colocar é que esse do
cumento que o profissiOnid de biomedicfna apresentou 
foi pego no Auditório Nereu Ramos, quando nos econ
trávamos em reurlião, até as 9 ou 10 horas da noite, e os 
colegas saíram cansados e esqueceram uma pasta que foi 
pega pelo pessoal de biomedicina. Essa pasta tem co-
mo ... 

O Diretório Acadêmico de Campinas, que os estudan
tes fizeram um ofício- Pedindo a Johnson & Johnson que 
deixassem ele-p-enetrar para pedir para os farmacêuticos 

_ que ti-abalhavam lá uma ajuda financeira para vilim a 
Brasília lutar pela justeza da sua causa. Esta a veracidade 
do documento. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Mãia) -A Misa "aco
lhe a explicação e o Sr. relator está atento para a mesma. 

Passe-se a palavra, agora, ao representante da biome
dicina para contraditar, por 9 minutos, mas eu pediria a 
cooperação se pudessem encerrar nos 5_ minutos, porque 
o tempo já vai avançado. 

O SR. LUIZ CARLOS -QuantO à respOsta do pri
meiro companheiro de farmácia, Márcio, acho muito 
bonito a sua demonstração mas acho que eles não estão 
demonstrando muito certo o que eles estão fazendo. 
Como o companheiro profissiciÍlã[ luiz Maranhão disse, 
acho que o canhão deles está virado para o lado errado, 
porque eles falam sobre o problema da farmácia tradi
cional, mas parece que eles não estão lutando por iss_o. 
Então fica difícil para nós, campanheiros biomédicos, 
entender o que os nossos companheiros farmacêuticos 
estão querendo dizer. 

A respeito da resposta do Raslan, (?)ele falou sobre o 
mercado· de trabalho, se é o mercado de trabalho das 
suas atribuições privativaS ou não privativas. Engraçado 
que o companheiro diz que ilão tem medo de lutar no 
campo de trabalho; ele tem medo é de que não tenha o 
mercado de trabalho. Mas é uma contradição. Para ele 
não pode nem ter campo de trabalho, como ele está di
zendo, para nós pode; também nós não vamos ter carilpo 
de trabalho. Então fica difícil entiiider. Ele não tem 
medo de lutar, mas tem medo da falta de trabalho; para 
nós bíomédicos não tem problema nenhum. ~a mesma 
coisa, porque-também nóS não podemos ficar desempre
gados. 

Era o que eu tinha a responder. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Mesa agra
dece. Podem ainda dispor da palavra. Tem a palavra o 
orador seguinte, Walter Wagner. 

O SR. WALTER WAGNER - Eles alegaram estar 
preocupados com os estudantes, mas eles não analisaram 
direito, porque daqui a um teinpo todos nós seremos 
profissionais; estaremos sendo prejudicados por não ha
ver retaguarda, não haverá continuidade, novas turnas 
se formando, nada disso. _Dando a entender que os pro
fiSsionais-não seriam gabaritados, pois do seu curso foi 
extraida a análise clfnica. 

E quanto à leitura de documentos, vemos que não há 
mais a esclarecer, pois não é aTgo tirado aleatoriamente 
do ar, ou algo assim. São provas escritas e assinadas, de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

competência de nossa classe. De que vale falarnlos aqui 
sem provas concretas? 

Era só o que eu tinha a falar. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Terminada a 
parte de exposição das áreas interessadas, de Farmácia, 
dos nossos colegas de farmácia e biomedicína, eu conce
dõ a palavra agora ao· relator para fazer algumas consi
derações s_obre a reunião, o nobre Senador C!audionor 
Roriz. 

O SR. CLAUDIONOR RORIZ - Sr. Presídenfe, 
companheiros da área de saúde: 

Em todos esses dados fornecidos para a Comissão de 
Saúde, especificamente entre companheiros que aborda~ 
ramo problema político brasileiro, entendo que essa ma
téria deveria ter sido anteriormente debatida por um ór
gão científico e por uma política educacional, para que 
quando chegãsSe "a esfa" CàSa já trOuxesse' Pareceres que 
realmente trouxessem no seu bojo uma responsabilidade 
da situação do País atualmente. Queria transmitir aos 
cOmpanheiros da área de saúde, quer da área de biome
dicina, quer da área de farmácia, que seja qual for o final 
do relatório da área de saúde do Senado, ele _estará no 
bojo de quatro concepç_ões, não apenas preso a esses do
cumentos que foram lidos. Mas temos que analisar tam
bém uma área social que o País vive, temos que ver o 
mercado de trabalho, temos que ver a justiça SOcial, te
mos que analisar também o fator de concorrência, deba
tido também aqui para que sirva de subsídio para nós. 
Temos que analisar também sob o ponto de vista da área 
científica; est<i. torna-se a mais difícil. Vendo a contun
dência que eu peço ao companheiro Márcio que nos for
neça o segundo documento do Ministério da Saúde, em 
que expede um no dia 19 e outro no dia 5. 

Na parte científica temos que analizar a necessidade curri
cular que esteja presa à área de saúde; temos que analisar na 
parte científica também a parte que reza a ciência e a peSqui
sa e dentro dessa mesma área ainda a ãrea de ensino. Todas 
essas áreas, acredito que os companheiros estão enten
dendo, que deveriam antes ser analisadas por uma con
cepção maior, pcir uma necessidade maior brasileira. Te
mos que analísar na sua terceira fase, a fase constituciO
nal que são todos esses documentos já elaborados e aqui 
eXpostos. E por fim, vamos tentar reparar o erro que foi 
citado tantãs vezes aqui; vamos tentar chegar a uma 
aproximação. O bom seria que desse relatório, se tivésse
mos uma abertura necessária para isso, qüe-devolvêsse
mos às duas classes para que elas debatessem e chegã.s-
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sem a um denominador comum. E isso seria o relatório 
final para uma consciência nacional. 

Mas, infelizmente, o_que o Regimento, o que as nor
mas ditas democráticas nos conduzem. é que dentro de 
15 dias tenha que sair um relatório da Comissão de Saú
de do Senado. Então, transmíto aos companheiros da 
área de saúde que sairá um documento, em que, eu peço 
que os coinpanheiros leiam primeiro, para tecerem as 
críticas que acharem necessárias. Porque será vazado 
dentro de uma conscientização do País de hoje em cima 
da documentação, em cima de pareceres técnicos especí
ficos das áreas aqui levantadas. 

Eu agradeço o que os companheiros nos transmitiram. 
para a conclusão desse relato e o Gabinete n9 32 está ao 
inteiro dispor de todos os companheiros das duas áreas, 
para que nós possamos continuar a conversar, a debater, 
porque eu vou precisar de informações de vocês princi
palmente na área menos debatida, que foi a área de de
semprego e a área social que envolve o problema. Muito 
obrigado, e estamos ao inteiro dispor. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (MÁRIO MAIA)- Antes de 
encerrar esta reunião, eu quero transmitir aos meus jo-
vens colegas- porque nós nunca deixamos de ser estu
dante - o meu prazer de estar junto com vocês neste 
momento em que se debate perante a Nação brasileira, 
em uma das Comissões representativas da área de saúde 
da mais alta Casa do Congresso Nacional, o Senado da 
República, esta maravilhosa reunião, esta lição de demo
enleia, que nós, mais avançados na idade, acabamos de 
receber da mocidade estudiosa de nosso Brasil. Isso mos
tra que o saber é universal e que a inteligência é uma dá
diva divina, e, que sendo prerrogativa da natur~ huma
na, ela por isso deve ser universal. 

Então, quero me rejubilar e dizer a voe& jovens e aos 
professores e profissionais aqui presentes, qUe nós saí
mos daqui muito melhor esclarecidos do que quando en
tramos, porque_ todos demonstraram nas suas infor
mações, nas discussões _c] e seus pontos de vista o interesse 
e a seriedade com que os problemas nacionais devem ser 
estudados. 

E, como Presidente da Comissão de Saúde, quero di
zer aos presentes, que nós registramos com muita satis
fação esta reunião, com-o uma verdadeira aula de demo
cracia, para que o Senado da República veja nas ge
rações de hoje, a continuidade daqúilo que nós fomos 
ontem, e futuro de que hão de ser os nossos filhos e ne
tos. Mui to obrigado. 

Está. encerrada a reunião. (Palmas.) 
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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 167• SESSÃO, 
EM 30 DE SETEMBRO DE 1983 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

Submetendo ao -Senado a esco
lha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

- N"' 185/83 (n"' 359(83, na ori
gem), referente ã escolha do 
General-de-Exército Tú_lio Chàgas 
Nogueira para exercer o cargo de • 
Ministro do Superior Tribunal Mi
litar, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro General
de..-Exército Reynaldo Mello de Al
meida. 

SUMÁRIO 

1.2.2 - Ofícios do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal 

- N• S(25(83 (N•76(83:-P(MC, 
na origem), encaminhando ao Se
nado Federal cópias das notaS ta
quigráficas- e ao acórdão proferído 
pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso Extraordi
nário n~' 99.492-1, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconsti-

--tucionalidade dos a"rtS. 29 e 3i>, it.'em 
III, dã Lei n"' 1.309, de 27 de de
zembro de 1978, na redação dada 
peJa- Lei n~' -1.338, de 30 de no
vembro de 1979, do Município !-ie 
Macaca, no Estado de São Paulo. 

- N" 341(83, encaminhando ao 
Senado Federal cópia autenticada 
dos Acórdãos lavrados nas Ações 
Penais 123-A e 271-9, referentes à 
suspensão de processos instaurados 
contra parlamentares e ex
parlamentares. 

1.2.3.-Aviso do Ministro Chefe 
do Gabinete Civil da- Presidência da 
República 

- N"' 371-SUPAR/83, encami
nhando esclarecimentos do Minis
têrio da Fazenda relativos à Men
sagem n"' 175/82, em que é solicita
da autorização desta Casa para que 
o Município de Cândido Mota pas
sa contratar operações de crédito 
para os fins que especifica. 

1.2.4- Ofícios do Sr. 19 -

Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
166(83 (n' 3.731(80, na origem), 
que dispensa de qualquer ânus o 
requerimento de. segunda via do 
título de eleitor, revogando o art. 
54 da Lei n"' 4.737, de 15 dej_ulho de 
1965 - Código Eleitoral. 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, I• DE OUTUBRO DE 1983 

Ata da 167' Sessão, 
em 30 de setembro de 1983 
1 ª Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Nilo Coelho 

Henrique Santillo, Milton Cabral e 
Almir Pinto 

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

Fábio Luc_ella- Raimundo Parente- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa-José Sarney- Ai mi r Pinto - J o-
sé Lins ....... AderbahJurema- Nilo Coelho- Lourival 
Baptista - Passos Pôrto ~ José Ignácio - Benedito 
Ferreira- Henrique Santillo- José Fragelli- Lenoír 
Vargas- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senado.: 
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus ílliciàmos nossos trabalhos. 
O Sr. !"'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

S lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo ao Se
nado a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescê-ncia. 

MENSAGEM N• 185, DE 1983 
(n9 359/83, na origem) 

Excelentíssimos senhOres membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos dos artigos 42, item 1!1, e 128 da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à consideração do 
Egrégio Senado Federal o nome do General-de-Exército 
TúLIO CHAGAS NOGUEIRA para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decor
rente da Aposentadoria do Ministro General-de-. 
Exército Reynaldo Mello de Almeida. 

Os méritos do General-de-Exércíto Túlio Chagas No~ 
gueira, que me índuziram a escolhê--lo para o desempe-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor~Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

- Projeto de Lei da Câmara n'~ 
167/83 (n• 5.419/81, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo 
à Lei n<? 6.185, de 11 de dezembro 
de 1974, sobre admissão de excep
cionais no serviço público civtl da 
União. 

- Projetç de Lei da Câmara n"' 
168/83 (n• 4,989/81, na Casa de 
origem), que disciplina o exercício 
da profiSsão de Tecnólogo em Coo
perativismo. 

- Projeto de Lei da Câmara nll 
169/83 (n' 5.043/81, na Casado 
origem), que assegura ao servidor 
público o direito-de afastar-se de 
seu cargo ou função, -durante a 
campanha eleitora_l, sem prejuízo 
de vencimentos e vantangens, in
troduzindo modificação no Código 
Eleitoral. 
~ Projeto de Lei Câmara n"' 

170/83 (n' 986/83, na Casa de ori
gem), que cria o Quadro Perma
nente da Secretaria do _Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado_ de 
Rondônia, e dá outras providên
cias. 

- Projeto de Ui da_ Câmara nt 
171/83 (n' 5.064/81, na Casa de 
origem), que introduz modificações 
na Lei n'<' 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 - Código Nacional de 
Trânsito, para o fim'de estabelecer 
a participação das Políci~ Milita
res dos Estad9s, Territórios e do 
Distrito Federal no Sistema Nacio
nal de Trânsito. 

- Projeto d~ Lei da Câmara n~' 
172/83 (n' 5.573/81, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a desapropriar a ãrea de ter
ra onde estâ localizado o Aeropor
to Carlos Prates, em Belo Horizon
te, MG, para a constituição de um 
Parque Público. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
173/83 (n' 5.567(81, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo 

à Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 
5.452, de i"' de maio de 1943,para o 
fim de conceder estabilidade provi
sóría aO empregado que ingressar 
em juízo com reclamatória. 

~ Projeto de Lei da Câmara n~' 
174/83 (n' 5.365/81, na Casa de 
origem), que estende a ex
servidores da extinta Fundação 
Brasil Çentral e da antiga Prefeitu
ra do Distrito Federal, os benefi
cias da Lei n~' 6.8"90, de 11 de di:
zembro de 19-80, qUe dispõe sobre a 
contagem do tempo de serviçO 
prestado por extranumerário, dia
rista oti tarefeiro, bem como pelo 
pessoal retribuído __ à _conta de do
tação global, na forma que especifi
ca, e dá outras providências. 

-Projeto de" Lei da Câmara nt 
175/83 (n' 5,670/81, na Casa de 
origem), que dtspõe sobre a divul
gação de documentos sigiJqsos e a 
proibição de destruí-los. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
176/83 (n' 5.161/81, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao 
art.IIOdaLein95.1Ô8,de21 de se
tembro -~0966 - Çódigo N acio
nal de Trâitsito, deterrriinando o 
pagamento, pelo infiator, de multa 
de Trânsito de sua responsabilida
de. 

- ProjetO de Lei da Câmara n9 
177/83 (n~' 5.197/81, na Casa de 
origem), -·-que -determina a adoção 
do princlPio de Sucumbência no 
processo judiciário trabalhista, me
diant~ _ acrêscimo de parágrafo ao 
art. 791 da Consol.idação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 111 de maio 
de 1943. 

- Projeto de Lei da Câmara n'~' 

178/83 (n' 4.945/81, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o exercí
cio do magistério no Sistema 
Braille, e dá outras providências. 
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- Projeto de Lei da Câmara nY 
179/83 (n• 4.977(81, na Casa de 
origem), que reativa a faculdade 
prevista no art. 11 da Lei n~' 6.332, 
de 18 de maio de 1976, que autoriza 
reajustamento adicional de benefí
cios previdenciários, e dâ outras 
providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
180/83 (n' 3.713/83, na Casa de 
origem), que altera a redação do 
art. 84 da Lei n9 4.215, de 27 de 
abril de 1963 -Estatuto da .Ordem 
dos Advogados do BrasiL 

..;_ Projeto de Lei da Câmara n"' 
181/83 (n• 5.551/81, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a padro
nização do boletim de acidente de 
trânsito. 

- Projeto de Lei da Câmara nY 
182/83 (n• 5.287 f81, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo 
à Lei n"' 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, que dispõe sob_re o _con
domínio em edificações para· o fim 
de determinar a Obrigatoriedade de 
instalação de medidores indivi~ 

duais em todos os serviços púb[icos 
remuneràdos _mediante tarifa, em 
cada unidade autônoma. 

- Projeto de Lei da Câriiara n9 
183(83 (n' 5.277/81, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo 
à Lei n"' 6.683, de 28 de agosto de 
1979- Lei da Anistia, para o fim 
de beneficiar também servidoras 
póblicas prejudicadas funcional
mente com a punição imposta a 
seus maridos. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
184/83 (n' 5.704/81, na Casa de 
origem), que estabelece as normas 
a serem cumpridas pelas empresas 
que exploram os serViÇos PúbliCOS 
especificados. 

- Projeto de Lei da Câmara--n9 
185/83 (n' 4.874/81, na Casa de 
origem), que introduz alteração na 
Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 

nho desse elevado cargo, constam do anexc;> ... Curriculum 
Vitae". 

BrasOia, 30 de setembro de 1983.- João Figueiredo. 

GENERAL-DE·EXÉRCITO TÚL\0 CHAGAS NO
GUEIRA 

l. CURRICULUM VITAE 

1.1 - DADOS BIOGRÃFICOS 
-Naturalidade: SÃO GABRIEL/RS 
-Data de Nascimento: 16 de outubro de 1917 
-Estado Cívil:_ Casado com a Sra. L~A ALCOFORA-
DO NOGUEIRA 
-Filiação: OUTUBRINO PINTO NOGUEIRA e de 
Da. ANNA CANDIDA CHAGAS NOGUEIRA 

1.2- CURSOS 
-Escola Militar do Realengo (Cavalaria); 
-Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; 
- Curso de Técnica de Ensino; 
- Escola de Comando e Estado~Maior do Exército; 
-Curso de Mobitização Nacional e Superior de Guerra 
da Escola Superior de Guerra 
-Curso de Atualização da ECEME e ESG. 

1.3- PRINCIPAIS COMISSÕES 
a. Relativas ao Ensino 
-Comandante do Colégio Militar de Porto Alegre; 
-Comandante do Corpo de Cadetes, Chefe da Divisão 
de Ensino, Subcomandante e Comandante da Acad_emia_ 
Militar das Agulhas Negras; -
-Subcomandante da Escola de Instrução Especializa
da; 
- Instrutor-Chefe da Escola de Material Bélico; 
- Instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;' 
-Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército; 
-Integrante do Corpo Permanente da Escola Superior 
de Guerra; 
-Comandante do Regimento Escola de Cava)ar:ia (Re
gimento Andrade Neves); 
-Chefe da Missão Militar Brasileira de Instrução no 
Paraguai; 
- Diretor de Formação e AperfeiçoamentO. 
b. Relativas à Segurança Nacional 
-Adjunto da Secretaria Geral do Cons~lho de Segu
rança Nacional; 
-Chefe da Seção do ServiçO Nacional de Informações; 
- Assistente~Secretário, do Subchefe do Exército no 
Estado-Maior das For_ças Armadas; 
-Chefe das 2• e 8• Seções do Estado-Maior do Exérci
to; 
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1966, que instituiu o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço. 

1.2.5 - Pareceres. encaminhados 
à Mesa 

1.2.6 - Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n<1 
252/83-Com-plementar, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que introduz alter_açã_o na Lei 
Complementar nl' 11, de25 de maio 
de 1971, que instltulu o PRORU
RAL. 

- Projeto de Lei do Senado n"~ 
253/83, de autoria do Sr. Senador 
Lázaro Barboza, que introduz alte
rações no Código de Mineração. 

-- Projeto de Resolução n9 
110/83, de autoria do Sr. Senador 
Marco Maciel, que dispõe sobre o 
credenciamento de entidades junto 
à Mesa. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR LiZARO BARBO
ZA - Encaminhamento à Mesa, 
de projeto de lei reformulando o 
Código de Mineração. 

SENADOR JOSE IGNÃCIO
Considerações sobre o Projeto de 
Lei n9 337/81, constante da Ordem 
do Dia da presente sessão, que alte
ra dispositivo do Código de Proces
so Penal. 

SENADOR HEUO GUEIROS 
-Atitude do Governador do Esta
do do Parâ ao ser discrimiii"ado em 
reuniãõ do Conselho Deliberativo 
da S_UDAM, realizada- em Belém. 
Representação de Ministros de Es
tado, solicitaildo à Câmara dos De
putados a punição do Deputado 
Mário Juruna, por se julgarem 
ofendidos em discurso -proferido 
por S. Ext naquela Casa. 

!.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
54/83 (n'i' 881/79, na Casa de cri~ 
gem), em regime de urgência, que 
regula o exercício da profissão de 
Técnico em Planejamcnto Turístico 
e determina outras providências. 
Discussão encerrada, após parece
res das comissões competentes, ten--
do usado da palavra os Srs. Milton 
Cabral e Marcondes Gadelha, fi
cando a votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 
77/81 -Complementar, que cria nas 
regiões metropolitanas, o Conselho 
Administrativo constituído pelos 
Prefeitos e por representantes das 
Câmaras Municipais, inõdificando 
a Lei Complementar n~' 14, de 8 de 
junho de 1973. Votação adiada por 
falta de quorum. 
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- Requerimento n~' 793/83, do _ 
Sr. Senador P~dro Simon, solici
tando urgência para o Requeri
mento n'i' 784/83, que solicita 
criação de uma Comissão Especial 
Mista que deverá ser formada de 11 
Senadores e 11 Deputados Fede
rais, com vigência de 120 dias, para 
discutir e avaliar aspectos do con
texto econômico, social e institu
cional do País. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 
280/80, que determina que a Ó~
dem dos Advogados do Brasil opi
ne- sobre a escolha de magistrados 
que devam integrar tribunais com 
jurisdição em todo o território na
cional. Votãçio adiada por falti de 
quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~" 

39/83, que autoriza o Poder Execu
tivo a conceder um abono de emer
gência de 70% -para os servídores 
públicos federais, e dá outras pro
vidências. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 

70/83, que estabelece critério e li
mite para os reajustes dos preços de 
ingressos de jogos de futebol. Vo
taçio adiada por falta de ctnorum. 

- Projeto de Lei do SenadO n' 
337/81, que altera dispositivo do 
Código de Processo Penal. Dfsc:us
sio sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento n"' 
800/83, de adiamento da discussão 
para a sessão do dia 27 de oUtubro 
próxima. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR MILTON CABRAL 
- Informações a serem solicitadas 
por S. Ex• ao Presidente cio IAA, a 
respeito de notícias Sobre a possível 
substituição da utilização da saca
ria de algodão no acondicionamen
to do açúcar. 

SENADOR PEDRO SIMON, 
como Líder - Considerações 
sobre o modelo sócio-económico 
do País. Pressões que estariam sen
do feitas sobre o Congresso Nacio
mtl, visando a aprovação do 
Decreto-lei n~" 2.045. 

SENADOR ALMIR PINTO -
Artigo publicado em órgão da im
prensa norte~americana, a respeito 
da origem da dívida externa brasi
leira. Declarações do empresário 
Mario Garnero sobre os- cOmpro
missos financeiros assumidos pelo 
Brasil no exterior. 

SENADOR MARCONDES GA
DELHA, como Líder- Desmenti
do do Sr._ Ministro do Exército a 

respeito de artigo- publicado no jor~ 
nal Correio Braziliense, sobre pres
sões que estariam sendo exercidas 
por militares, com vistas à apro
vação do Decreto-lei n~" 2.045. 

SENADOR BENEDITO FER
REIRA - Sugestões visando ame
nizar o problema da alimentação 
no País. 

SENADOR MARCO MACIEL 
- Sugestões para o incremento da 
produção de borracha natural. 

SENADOR ADERBAL JURE
M A - Telex recebido do Presiden
te do I BD F, a respeito de providên
cias ac!otadas por aquele órgão; 
voltadas para o desenvolvimento 
florestal do Nordeste. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Encontro realizado peta Fe
deração e o Centro do Comércio 
do Estado de São Paulo, com a fi
nalidade de discutirem o tema ''A 
iniciativa privada e o fortalecimen
to do Poder Legislativo". 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES - Aniversário de faleci
mento do Sr. Cleriston Andrade e 
dos políticos integrantes de sua co
mitiva, vítimas de acidente aéreo 
no Estado da Bahia. 

1.5 - FALA DA PRESIDEN
CIA 

- Referente ao tempo destinado 
aos oradores do Expediente da-pró
xima sessão, dedicado a comemo~ 
rar o 309 aniversário da Lei n~" 

2.004/53, que criou o monopólio 
da União no setor petrolífero e ins
tituiu a PETROBRÁS 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2 -DISCURSO PR\) FERIDO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Jaison Barreto, pronun
ciado na sessão de 28-9-83. 

3- ATO DA COMISSÃO DI
-RETORA 

N' 25, de I 983 

4- ATOS DO PRESIDENTE 
DO SENADO 

N'S 103 a 107, de !983 

5 - PORTARIAS DO SR. 
DIRETOR-GERAL 

N9s 33 a 41, de 1983 

6 - MESA DIRETORA 

7 - LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8 - COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 
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- Chefe das 2• e 3• Seções das I' e 4' Divisões de Exérci· 
to e 4• Região Militar; 
- Comandante da 2• Brigada de Cavalaria Mecanizada: 
- Comandante da 2~ Região Militar; 
- Comandante Interino do 11 Exército; 
-Comandante do III Exército e 
- Atualmente, Chefe do Estado-Maior do Exército. 

2. CONDECORAÇÕES 
-Militares e Civis, do Brasil e do Exterior. 

3. PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES FEITAS 
- Economia de Guerra; 
-Mobilização Nacional; 
-A Informação Estratégica; 
-Segurança Nacional e o Desenvolvimento. 
Gen-Ex Túlio Chagas Nogueira 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O FI CIOS 

DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FE
DERAL 

W S/25/83 (n' 76/83-PfMC, na origem), de 28 do 
corrente, encaminhando ao Senado Federill cópias das 
notas taquigrâficas e- do acórdão proferido pelo Supre
mo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordi
nário n'~' 99.492-l, do Estado de São Paulo, o qual decla
rou a inconstitucionalidade dos arts. 2'~' e 3~>, item III, da 
Lei nl' 1.309, de 27 de dezembro de 1978, na redação 
dada pela Lei n10 1.338; de 30 de novembro de 1979, do 
MunicípiO de Macaca, no Estado de São Paúlo. 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 

DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FE
DERAL 

N'i' 341/83, de 28 de setembro, encaminhando ao Sena
do cópia autenticada dos Acórdãos lavrados nas Ações 
Penais n~'s 123-A e 271-9, referentes à suspensão de pro
cess-os .instaurados contra parlamentares e ex
parlamentares. 

AVISO 

Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

N~' 371-SUPAR/83, de 30 de setembro, encaminhando 
esclarecimentos do Ministério da Fazenda relativos à 
Mensagem Jl9 175, de 1982, em que é solicitada autori
zação desta Casa para que o Município de Cândido 
Mota possa contratar operações de crédito para os fins 
que especifica. 

(À Comissão de Economia.) 

O FI CIOS 

Do Sr. lP-Secretário da Cámara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 166, DE 1983 
(N~> 3.731/80, na Casa de origem) 

Dispensa de qualquer ônus o requerimento de ge.. 

gunda via do título de eleitor, revogando o art. 54 da 
Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleito
ral. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> Fica revogado o art. 54 da Lei n~'4.737, de 15 
de julho de 1965 - Código Eleitoral. 
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Art. 2'~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 311 Revogam-!ie as disposiÇões em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.737- DE IS DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral 

Art. 54. O requerimento de segunda via, em qual
quer das hipóteses, deverá ser assinado sôbre selos fede
rais, correspondentes a_2% (dois por cento) do salário
mínimo da zona eleitoral de inscrição. 

Parágrafo úniCO. -somenteser3expedida segunda-via 
ao eleitor que estiver quite com a Justiça Eléitoral, 
exigindo-se. para o que foi multado e ainda não liquidou 
a dívida, o prévio pagamento, através de selo federal inu
tilizado ·nas autos. 

( Ã Comissão de Constituição e iú.stiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 167, DE 1983 
(N~' 5.419/81, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo à Lei nl' 6.185, de 11 de de
zembro de 1974, sobre admissão de excepcionais no 
seniça público civil da União. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 Osarts. 6~>e79daLein<:>6.185, de 11 de de
zembro de 1974, que dispõe sobre os servidores públicos 
civis da Administração Federal direta e_autãrquica, se
gundo a natureza jurídica do vínculo empregatício, pas
sam a ter a redação abaixo, renumerando-se os aluais 
arts. 6'1 e 7~> _como arts. 8'1 e 9'1: 

.. Art. 6'1 No primeiro trimestre de cada ano, o 
Poder Executivo promoverã o levantamento dos 
cargos vagos no Plano de Classificação de Cargos 
da Lei n~' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, com as 
alterações posteriores, relativos às atividades de que 
trata o art. 3~' de;~ta lei, para fins de aplicação do dis
posto no art. 7~', tambêm desta lei. 
Art. 7' 10% (dez por cento) dos cargos vagos no 

Plano de Classificação de Cargos serão reservados 
para a admissão de excepcionais, sem a exigência da 
prestação de concurso público; de acordo com a ha
bilitação profissional ou escolaridade comprovada. 
Parãgrafo único. As condições a que se refere este 
artigo serão constatadas mediante entrevista a eX.a
me de documentos, sendo localizados os candidatos 
no primeiro nível de classe inicial da Categoria Fun
diconal a que se considerarem habilitados." 

Art. 211 O Poder Executivo regulamentarã esta lei no 
prazo de 60 (sessenta} dias. 

Art. 3t Esta lei entra em vigor na data de sua publi-:. 
cação. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEi No 6.185, DE li DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre os servidores públicos civis da Admi
nistração Federal direta e autárquica, $egundo a natu
reza jurídica do vínculo empregatído, e dá outras pro
vidências. 

Art. 411 A juízo -do Poder Executivo, nos casos e con
dições que especificar, inclusive quanto à fonte de cuS-

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

teia, os funcionários públicos estatutários poderão optar 
· pelo regime do art. 311 

§ 19 Será computado, para o gozo dos direitos asse
gurados na legislação trabalhista e de Previdência Social, 
~nclusive para efeito de carência, o tempo de serviço an
teriormente prestado à Administração Pública, pelo fun
cionário que fizer a opção referida neste artigo. 

§ 21' A contagem do tempo de serviço de que trata o 
parãgrafo anterior far-se-ã segundo_ as normas pertinen
tes ao regirrte estatutário, computando-se em dobro, 
para fins de aposentadoria, os períodos de licença espe
cial não gozada, cujo direito haja sido adqUirido sob o 
mesmo regime. 
_ Art.. 5' Os encargos sociais de ·natureza -contributi
va, da União e das respectivaS aUtarquias, em relação aO 
pessoal regido pela legislação trabalhista, restringir-se
ão às Contribuições para o Instituto Nacional de Previ~ 
dênda Socia:t, inclusive as incidentes sobre o 13~' (décimo 

.terCei[Oj ~safâfio, às-cotas do salário-famma e aos depósi-
- ~tos paf3. ·a Fundo de Gãi'antia dO Tempo de Serviço, nos 

-te"rinõ-s- das respectivaS legislações. 
ParágrãfO único. Dos orçamentos da união e das au

tarquias deverão constar as dotações necessãrias ao cus
teio dos encargos de que trata este artigo. 

Art, 6~' . _01J. _ atuais funcionários que não fizerem a 
opção prevista no art. 4<:> serão mantidos no regime estaM 
tutário. 

··--·--·-··-·························-~c--õ_:::_~~-4·•• 

Art. _ 7~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados os §§ l~' e 2~ do art, 3~ da Lei n~' 
5.886 (*), de 31 de maio de 1973; o parágrafo único do 
art. 3~ da Lei n~' 5.914 ('''),de 31 de agosto de 1973; o pa
rágrafo único do art. 3_'1 da Lei n'1 5.921 ('''), de 19 de se
tembro de 1973; o parãgrafo único do art. 4~ da Lei n~' 

5-..-968 (*),de li de dezembro de 1973; o pa,rágrafo único 
do art. 3~ da Lei n~' 5.990 (*),de 17 de dezembro de 1973, 
e demais disposições em contrário. 

ERNESTO GEISEL, Presidente da República- Ar~ 

mando Falcão - Geraldo Azevedo Henning - Sylvio 
Frota-.:....._ Antônio Francisco Azeredo da Silveira. 

f iS Comissões de ServiçO Público Civil e de Legis
lação Social,) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 168, DE 1983 
(N~' 4.989/81, na Casa de origem) 

Disciplina o exercício da profissão de Tecnólogo 
em Cooperativismo. 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. I<:> O exercício da profissão de tecnólogo em 

Cooperativismo obedecerá ao disposto na presente lei. 
Art. 21' A designação de Tecnólogo em Cooperati

vismo é privativa: 
I- dos diplomados em Cursos de Graduação em 

Tecnologia, na área de Cooperativismo, em estabeleci
mentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos; 

II - dos diplomados no estrangeiro que hajam revali
dado seu diploma, na forma da legislação em vigor. 

Art. 3<:> Sem prejuízo do exercício das mesmas ativi
dades por outros profissionais igualmente habilitados na 
forma da legislação específica, são atribuições do Tec
nólogo em Cooperativismo, circunscritas ao âmbito pro.; 
fissional: 
I- supervisão, coordenação e orientação das asso-

ciações cooperativistas; 
11- estudo, planejamento, projeto e especificação; 
III -estudo de viabilidade têcnico-econômica; 
IV - assistência, assessoria e consultaria; 
y-_ direção de obra e sCi'ViÇo (êcil.ico; 
VI- vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo 

e parecer técnico; 
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VII - desemPenho de cargo e função técnica específi
ca;-

VIII -ensino, pesquisa, anâliSe, experimentação, en
saio e divulgação técnica, extensão; 

IX - elaboração de orçamento; 
X- padronização, mensuração e controle d.e qualida

de; 
XI- execução e fiscalização de obra e serviço têcni-

co; 
XII -produção têcnica e especializada; 
XIII - cOndução de trabalho t~cnico; 
XIV- condução de equipes de instalação, monta

gem, operação e manutenç-ão; 
XV- execução de instalação, montagem, operação, 

manutenção e reparo de equipamentos; -
XVI- execução de desenho têcnico especifico. 
Art. 49 A remuneração mínimã menS:il devida ao 

Tecnó)ogo em Cooperativismo é estab~ecida_ em valor 
correspondente a 6 (seis) salãrios mínimos regionais . 

. Art. s~ A jornada normal rJe trabalho do profissio
nal de que trata esta lei ê de 6 (seis) horas diãrias. --

Parãgrafo único. A jornada de 6 (seis) horas poderã 
ser acrescida de 2 (duas) horas extraordinárias, pagaS 
com remuneração 30% (trinta por cento) superior à da 
hora normal. 

Art. 6~' O Poder Executivo, através do seu órgão 
competente, regulamentará esta lei no prazo de 90 (no
venta) dias, contados a partir de sua vigência. 

Art. 7~ Esta lei entra em vigor na da~a de ~ua pu~li~ 
cação. 

Art. 8~ Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 169, DE 1983 
(N<:> 5.043/81, na Casa _de origem) 

Assegura ao servidor público o direito de afastar-se 
de seu <:argo ou função, durante a campanba eleitoral, 
sem prejuízo de vencimentos e vantagens, introduzfn .. 
do modifica~o no Código Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ &enumerados os arts. 103 e seguintes da Lei 

n~ 4.7.37, de 15 de julho de 1965, que instituiu o Código 
Eleitoral, o novo art. 103 passará a vigorar nos termos . 
que seguem: 

~ _"Art. 103. Ao Servidor Público, sob regime es~ 
taiutário ou não, dos órgãos ou entiçiades da admi
nistração direta ou indireta da UniãQ1 dos Estados e 
Municípios, de empresas públicas e os empregados 
das empresas concessionârias de serviço público, 
fica assegurado o direito à percepção da remune
ração de seus vencimentos e vantagens, como se em 
exercício de suas ocupações habituais estivesse, du
rante o lapso de tempo que mediar entre o registro 
da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia se
guinte ao da eleição, mediante simples requerimento 
de licença para promoção de sua campanha eleito
ral." 

Art. 29 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins
truções para a aplicação do previsto nesta lei. 

Art. 3<? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art, 4~ revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.737,- DE 15 DE JULHO DE 1965 

lhstitul o Código Eleitoral. 
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CAPITULO II 
Do voto secreto 

Art. 103. O sigilo do voto (:assegurado mediante as 
seguintes providências: 

I - uso de cêdulas oficiaiS em todas as eleições, -de 
acordo com modelo aprovado pelo tribunal Superior; 

II - isolamento do deitar em cabine indevassãvel 
para o só efeito de 3ssinalar na cédula o candidatO de sua 
escolha e, em seguida, fechá-la; 

III- verificação da autenticidade da cêdula oficial à 
vista das rubricas; 

IV- emprego de urna que assegure a inviolabilidade 
do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se 
acumulem as cédulas na ordem em que foram introduzi
das. 

(Às Comissões-de Constituição e-Justiça e de Ser
viço Público Civil.} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 170, DE 1983 
(N9 986(83, na Casa de origem) 

Cria o Quadro permanente da Secretaria do Tribu
nal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, e dá 
outras providências. 

O CongressO Nacional decreta: 

Art. 111 Fica criado o Quadro Permanente da Secre
taria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado _de Ron- · 
dônia, constituído dos cargos constantes do Anexo à 
presente lei. 

Art. 211 Aplicam-se ao Grupo-Direção e Assessora
menta Superiores do Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de Rondônia os arts. 51', 61', 
89 e 911 da Lei nl' 6~081, de 10 de julho de 1974, e o art. 111 
da Lei nl' 7.041, de 18 de outubro de 1982. 

Art. 311 As fUnções do Grupo-Direção e Assistência 
Intermediãrias, necessârias aos serviÇOS do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado _de __ R.9nd_ônia, serão criadas 
na forma do art. 59 da Lei Complementar nl' I O, de 6 de 
maio de 1971, adotados os princípios de classificação e 
níveis de valores vigorantes no Poder Executivo, e dehtro 
dos limites das dotações orçamentãrias. 

Parãgrafo único. O disposto no caput dos arts. 79 e 
18 da Lei nl' 6.082, de 10 de julho de 1974, se aplica ao 
Grupo de que trata este artigo. 

Art. 411 O disposto nos arts. 311 e 18 da Lei n~' 6.082, 
de 10 de julho d~ 1974, se aplica aos Gnipos de cargos 
efetivos do QuadrO da Secretaria do tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Rondônia. 

Art . . 59 Aplica-se aos servidores do Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Rondônia, no que couber, a legislação que se 
refere, genericamente, aos Tribunais Regionais Eleito
rais. 

Art. 61' As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão à conta das dotações orçamentârias próprias do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia ou 
de outras para esse fim destinadas. 

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data âe su-a publi
cação. 

Art. 8"' Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO 
(Art. l~' da Lei n~' de de de 198 ) 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Cargos Criados 

GRUPO-DIREÇA.O E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - C'&Hgo 'fRE-DAS.lOO 

Cargos 

1 
2 
3 

Cargos 

3 
6 

3 
4 
7 

Cargos 

Cargo Categoria Funcional Códlg<> 

Diretor-Geral TSE-DAS-101.2 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO JUDICIÁRIO - Código TRE·AJ.020 

Categoria Funcional e Classe Código Referência 

Técnico Judiciário 31E TRE-AJ.021 NS-22 a 25 
Técnico Judiciário c TRE-AJ.021 NS-17 a 21 
Técnico J udíciãrio B TRE-AJ-021 NS-12 a 16 
t'écnicó iudíciãrio A TRE-AJ-021 NS · 1 • 11 

Auxiliar Judiciário E TRE.AJ-023 NM-32 e 33 
Auxiliar Judiciário B TRE-AJ-023 NM-28 a 31 
Auxiliar J udiciãrio A TRE-AJ-023 NM-24 a 27 

A tendente J udiciârio E TRE-AJ-025 NM-28 a 30 
A tendente Judiciãrio c TRE-AJ-025 NM-24 ·a 27 
Atendente Judiciãrio B TRE-AJ-025 NM-19 a 23 
A tendente Judiciário A TRE-AJ-025 NM-14 a 18 

GRUPO-SERVIÇOS AUXILIARES - Código TRE-SA-800 

Categoria Funcional e Oasse Código ·Referência 

Agente Administrativo E TRE-SA-801 NM-30 a 32 
Agente Adtninistrativo c TRE-SA-801 NM-25 a 29 
Agente Administrativo B TRE-SA-801 NM-21 a 24 
AgenteAdmlnistrãtivo À TRE-SA-801 NM-17 a 20 

Datilógrafo E TRE-SA-802 NM-21 a 23 
Datilógrafo B TRE-SA-802 NM-17 a 20 
Datilógrafo A TRE·SA-802 NM 9 a 16 

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR- Código TRE-NS900 

Categoria Funcional e Oasse Código · Referência 

Contador E TRE-NS-924 NS-22 a 25 
Contador c TRE-NS924 NS-17 a 21 
Contador B TRE-NS-924 NS-12 a 16 
Contador A TRE-NS-924 NS 5 a 11 

Auditor E TRE-NS-934 NS-22 a 25 
Auditor c TRE-NS-934 NS-17 a 21 
Auditor B TRE-NS-934 NS-12 a 16 
Auditor A TRE-NS.g34 NS 5 a 11 
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GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA- Código TRE-TP-1200 

Cargos Categoria Fuilcional e O asse Código 'Referência 

2 

1 
2 

Motorista Oficial 
Motorista Oficial 
Motorista Oficial 

Agente de Portariã. 
Agente de Portaria 
Agente de Portaria 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.081, DE 10 DE JULHO DE 1974 

Fixa os valores dos nheis de vencimentos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, dos 
Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, e dá outras providências. 

•• ' ••• ' ••••••••••••• ~ •• 04 ··-· ••••••• ~- •••••• --~,-~ 

Art. 511 O exercício dos cargos em comissão do Gru
po de que trata esta Lei é incompatível com a percepção 
de gratificação por serviços extraordinários e de repre
sentação de gabinete. 

Art. 6\1 O provimento dos cargos integrantes do 
Grupo-Direção e Asscssoramento Superiores, código 
TRE-DAS-1 00, far-se-ã por A tos dos Presidentes âos 
Tribunais Regionais Eleitorais., devendo recair em pes
soas que satisfaçam os requisitos legais e regulamentares 
e possuam a qualificação específica da área relativa à di
reção ou ao ~~essoramento e experíência exigida para o 
respectivo exercício, de acordo com. o que dispuserem ôs 

-RegUfiúnf:ntOs dos Tribunais. 

E 
B 
A 

E 
B 
A 

·······-~~-···--········ ....... _._ .. ··············~~-: . .:-
Art. 89 O regime de trabalho dos ocupantes dos car

gos de que trata esta Lei serã de, no mínimo, quarenta 
horas semanais, oom integral e exclusiva dedicação ao 
desempenho das funções que lhes são inerentes. 

Art. 99 ~ vedada a contratação de .serviços, a qual
quer título e sob qualquer forma, com pessoas-físicas ou 
jurídicas, bem como _a utilização de colaboradores even
tuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de 
atividad.es inerentes aos cargos integrantes do Grupo
Direção e Assessorainento Superiores. 

LEI No 7.041 DE 18 DE OUTUBRO DE 1982 

Dispõe sobre a reestruturação do Grupo-Direçi.o e 
Assessoramento Superiores dos Tribunais Reglonaís 
Eleitorais e .._ Fusão dos Quadros Permanentes das 
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais dos 
Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. 

Art. 19 A reestruturação do Grupo-Direção e Asses
soram ente Superiores e a classificaçãcf dos cargos que o 
integram na respectiva escala de níveis far-se-ão por delí
beração do Tribunal Regional Eleitoral mediante Porta
ria do seu Presidente, observad~ a esc_ªfâ de níveis coiis;. 
tantes do Ane:<o II do Decreto-lei n9 1.902, de 22 de de
zembro de 1981, e as instruções do Tribunal SUperior 
Eleitoral. 

TRE-TP-1201 NM-14 a 18 
TRE-TP-1201 NM 9 a 13 
TRE-TP~1201 NM 7 a 8 

TRE-TP-1202 NM-11 a 13 
TRE'TP-1202 NM 6 a lO 
TRE-TP-1202 NM 1 • 5 

LEI COMPLEMENTAR N9 10, 
DE 6 DE MAIO DE 1971 

Flxa normas para o cumprimento do disposto nos 
arts. 98 e 108, § 19, da Constltuiçio, 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei C~mpiementar: 

Art. 19 Aos cargos integrantes dos QUadros de Pes-. 
sc_:>al dos órgãos dos Poderes Lesislativos e JudiciãrioS da 
União aplicam-se, no que couber, os sistemas de classifi
cação e níveis de vencimentos vigorantes no serviço civil 
do Poder Executivo. 

LEI N• 8.082, DE lO DE JULHO PE 1974 

Fixa os valores de venchnentos dos cargos aos 
Grupos-Atlvidades de Apoio Judiciário, Seniços Au
xiliares, Serviços de Transportes Oficial e Portaria, 
;\rtesaW.to, Outras Atlvidades de Nível Snperlor e 
Q_utru Atlvldades de de Nível Médio, dos Quadros 
Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regiõiiãls 
Eleitorais, e dá outlas p~oVidênclas. ~-

Art •. 3_!__ A_ gratificação adiciOnal por tenipo de ser
viço dos funcionários dos Quadros Permanentes das-Se
cretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, que forem 
incluídos nos Grupos de que trata esta i.eíe nos deffia±s 
estruturados ou criados na forma da Lei n9 5.645, de lO 

- de d_ezembro de 1970, será calculada de acordo com o 
dispositiVO nõ art. 10, da Lei fl9 4.345, de 26 de junho de 
1964. 

··A;~.· 7~ ··As" éhe4

fiãs" d~·~~a~"Eí~ú~;ais~d~;c;~i~~i·s 
dos Estados e do Distrito Federal, serão exercidas por 
ocu-pantes de funções integrantes do Grupo-Direção e 
Assistência Intennediárias (DAI). 

§ 19 O preenchimento das funções de DAI de que 
trata este artigo fica condicionado à vacância--das Che
fias efetiVas correspondentes. 

§ 2\1 Aplica-se aos atuais ocupantes efetivos dos car· 
gos de Chefe de Zona Eleitoral o dispósto no art. 7<;~, item 
I, da Lei n9 6.006, de 19 de dezembro de 1973. 

§ 39 O disposto no parâgrafo anterior somente vigo
rará a partir da data da implantação, nos respectivos Tri
bunais Regionai~_E;leitoraís, do Grupo-Direção e Assis
tência Intermediária. 

Art. 18. Os ocupantes de cargos que integrarem as 
classes das Categorias Funcionais dos Grupos a que se 
refere esta Lei ficarão sujeitoS ao regime de quarenta ho-
ras semanais de trabalho. · 

Parágrafo úníco ... Os ocupantes dos cargos integran
tes do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior fica

- rão sÚjeitris à jorl_lada de trab~ho estab.elecida p~las_ Se-
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cretarias dos Tiibunais Regionais Eleitorais, de confor
midade çom as necessidades do serviço, observado o 
rriínimo de trinta horas semanais. 

(À; Comissõe; de ConsiituiçÍlo e JusttÇa, de Ser-
viço Público CMI e de Finanças.) 

:PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 171, DE 19113 

(N' 5.064/81, oa Casa de origem) 

Introduz _modificações na Lei nt 5.108, de 21 de se
tembro de 1966- Código Nacional deTrâta!lito, para 
o fini de estabelecer a partlcipaçio das Polícias MUi
t_ares dos Est~~os, Territórios e do Dlstrltq Federal 
Do Sistema Nacional de Trânsito~ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Aalínea-cdoart.39daLein9S.l0S,de2lde 
setembro de 1966 - Côdigo Nacional de Trânsito, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 39 - ·~·;·~ .. ·-·•···~..-··~·--·····~·· 
a) .......................... , ......... .. 
b) .................................. , .. ~ 

c) o Departamento Nacional de Trânsito, os 
Departamentos de Trânsito dos Estados, Terri
tórios e Distrito F eQeral, os órgãos rodoviãrios 
federal, estaduais e municipais, as Circunscrições 
Regionais- de Trânsito, e as Polícias Militares dos 
Estados, Territórios e do Distrito Federal, órgãos 
executivos." 

Art. 29 O ar~_._79 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro 
de 1966- Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar 
com· alte'raÇões no seu capute com o acréscimo de uma 
alínea indiCada com h, na forma que segue: 

"Ari. 79 Em cada Estado haverã um Conselho 
Estadual de Trânsito, composto de 8 (oito) 
membros, tecriicamente capacitados eni assuntos de 
trânsito, a saber: 

h) um oficial superior da Polícia Militar Esta~ 
-diiãl." 

Art.- 39 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias 
apósa data de sua publicação. _ _ 

Arl. 49. RoVOgam~Se as disposiÇões ein Cõntrãrío. 

LEGISLAÇÃO CITADA3 
/LEI N'S.IOB. DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Institui o __ Çódlgo Nacional de Trinslto 

••••••••••••• ~ ••• 4 •• - ••••••• ' ••• _.__, ••••••••• _. •• .: 

CAPITULO II 
Da Administração do Trânsito 

Art. 39 Compõem a Administração do Trânsito, 
como integrantes do Sistema Nacional de Trânsito: 

a) o Conselho Nacional de Trânsito, órgão normativo 
e coordenador; 

b) os Conselhos Estaduais e: Territoriais de Trânsito e 
o Conselho de Trânsito do Di_strito Federal, órgãos nor
mativos; 

c) o Departamento Nacional de Trânsito, os Departa~ 
mentes de Trânsito dos Estados,_ Territórios e Distrito 
Federal, os órgãos rodoviários federal, estaduais e mu-ni
cipal< e as CirCüri.scrições Regionais de Trânsito, órgãos 
exeCutivos. 

Parágrafo ünico. Os Conselhos Territorhtis de Trân
. sito e as CircUnscrições Regionais de Trânsito são de 
criação facultativa. 

Â~.·--s~-· ~é~-~~~;;;~· ê~~~~ih~ N~~;;~~ld·~ Trân·sr;~ 
alêm do que_ dispõem outros artigos deste Código: 
I- sugerir modíficaÇões à legislação sobre trânsito; 
II - zelar pela unidade do Sistema Nacional de Trân

sito e pela observância da respectiva legislação; 
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III- resolv_er sobre consultas dos Conselhos de Trân
sito dos Estados, Territórios e Distrito Federal, de auto
ridade e de particulares relativas à aplicação de leis de 
Trânsito; 

IV -conhecer e julgar os recursos contra decisões dQS 
Conselhos de Trânsito dos Estados, Territórios e Distri
to Federal; 

V- elaborar normas-padrão e zelar pela sua exe-
cução; 

VI -coordenar as atividades dos Conselhos de Trân
sito dos Estados, Territórios e Distrito Federal; 

VII -colaborar nas articulações das atividades das 
repartições públicas e empresas de serviços públicos e 
particulares em beneficio da regularidade do trânsito; 

VIII- estudar e propor medidas-administrativas, téc
nicas e legislativas que se relacionem com a CJ:ploração 
dos serviços de transportes terrestres, seleçào de condu~ 
tores de veículos e segurança do trânsito, em geral; 

IX -opinar sobre os assuntos pertinentes ao trânsito 
interestadual e internacional; 
X- promover e coordenar _campanhas educativas de 

trânsito; 
XI- fixiú, mediante resOlUções, os Voltirri-es e fre~ 

qtiências máximas de sons ou ruídos admitidos para bu~ 
zinas, aparelhos de alarma e motores de veículos; 

XII- editar normas e estabelecer exigências para ins
talação e funcionamento_ das escolas de aprendlzãgem; 

XIII- fixar normas e requisitos para a realizaçàõ de 
provas de automobilismo; 

XIV -determinar o uso de aparelhos que diminuam 
ou impeçam a poluição do ar. 

Art. 69 Das decisões do Conselho Nacional de Trân
sito caberá recurso para o Ministro da JustiÇa e K~'f:Só~ 
ciOs Interiores, interposto Perante o Conselho Nacional 
de Trânsito, no Prãzo de 30 (trinta) dias_da publicação. 

Parágrafo único.- Revogado. 
Art. 79 Em cada Estado haverá um Conselho Esta

dual de Trânsito, compostO de 7 (sete) membros, tecnica
mente capacitados em assuntos de trânsito, a saber; 

a) um presidente, de nível universitário; 
b) um representante do 6rgão rodoviái-io" éStadtial; 
c) um representante do órgão rodoviário dos Municí

pios; 
d) um representante do Departamento Estadual de 

Trânsito; ---
e) um representante do 6rgão máximo do transporte 

rodoviário de carga; 
f) um representante do órgão -máximo do transporte 

rodoviário de passageiros; 
g) um oficial do Exército, de preferência com curso de 

Estado-Maior. 
§ 11" No Distrito Fedi!ral haverá um- Conselho de 

. Trânsito CÇiffi a mesma co_mposição e competência dos 
Conselhos Estaduais do Trânsito. 

§ 2~" Nos Estados-Municípios e no Distrito Federal o 
representante previsto no item ''c" será um urbanista de 
livre escolha do Chefe ·ao" Executivo. 

§ 3~" Os Territórios poderão criar os seus ConSelhos 
Territoriais de Trânsito, com composição e atribuições 
iguais às dos Conselhos Estaduais, atendidas as suas pe
culiaiidades de adm__ini~tração. 

§ 49 As nomeações dos membros dos Conselhos, nos 
Estados, -Territórios_ e Distrito Federal far-se-ão Pelos 
respectivos Chefes do Ex_eç_u_ti_y_o, observado, adequada
mente, o disposto nos parágrafos do art. 411 deste Código. 

§ 511 Revogado. 
§ 6~" Revogado. 
§ 71" Revogado. 

(Às Comissões de Constitutçilo e Justiça, de Trans
portes, Camunicações e Obras Públicas e de Segu
rança Nacional.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo ll) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 172, DE 1983 
(NI" 5.573/81, na Casa de origem) 

Autori2a o Poder Executivo a desaproprllll' a área 
de terra onde está localizado o Aeroporto Carlos Pra
tes, em Belo Horizonte~_ MG, para a constituição de 
um Parque Público. 

0- Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica o Poder Executivo Federal autorizado a 
desapropriar a área de tei'ra onde está localizado o Aero
porto Carlos Pr<J.tes, na cidade de Belo Horizonte, Minas 
Gerais. 

Parágrafo único. A desapropriação tem por fiO.alida
de a criação, no local) de Parque Público, dentro do qual 
serão constituídas áreas verdes e equipamentos de lazer 
para uso coletivo. 

Art. 2~" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 311 Revogam~se as disposiÇõeS em -contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Mu
niciplos e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 173, DE 1983 
(n9 5.567/81, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 
de maio de 1943, para o fim de conceder estabilidade 
provisória ao empregado que ingressar em juízo com 
reclamatória. 

O Congresso nacional decreta: 

Art. II> O art. 839, da Consolidaçã_o das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto~ lei n9 5.452, de Jl" de maio 
de_ 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
único: 

"Art.839 ······················~········ 
Parágrafo único. É vedada a dispensa do em

pregado ap-6~ a apresentação da reclamatófia irã:ba~ -
Ihista ·até o término do processo, com trânsito em 
julgado." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de J9de maio 
de 1943.) 

TITULO V 

Da Organização Sindical 

) 
CAPITULO V 

Da Instituição Sindical 

SESSÃO VI 
Dos direitos dos e-xercentes de ativldades ou profissões 

e dos sindicalizados 

Art: 543. Ó empregado eleito para o cargo de admi
nistração sindical ou representação profissional, inclusi-
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ve junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser 
impedido do exercício de suas funções, nem transferido 
para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível 
o desempenho das suas atribuições sindicais. 

§ 111 O empregado perderá o mandato se a transferên-
cia for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. 

§ 21" Considera~se de licença não- remunerada, salvo 
assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tem
po em que o empregado se ausentar do trabalho no de
sempenho das funções a que se refere este artígo. 

§ )1" Ê vedada a dispensa do empregado sindicaliza
do, a partir do momento do registro de sua candidatura 
a cargo de direção ou representação sindical, até l (um) 
ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusi
ve como suplente, salvo se cometer falta grave devida
mente apurada nos termos desta Consolidação. 

§ 411 Considera-se cargo de direção ou representação 
sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de 
eleição prevista em lei, equiparando-se-lhe o decorrente 
da designação pelo Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, no caso do § 5~ do art. 524 e no art. 528 desta 
ConSolidação: 

§ :511 para os fins deste artigo, a entidade sindical co~ 
municarã por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura 
do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, 
fornecendo, outrossim, a este comprovante no mesmo 
sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social 
fará no mesmo prazo a comunicação no caso da desig
nação referida no final do 41'. 

§ 6~' A empresa que, por qualquer modo, procurar 
impedir que o empregado se associe a sindicato, organize 
associação profisslorial ou sindiCal ou exerÇa os direitos 
inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à pena
lidade prevista na letra a do art. 553, sem prejuízo dare~ 
paração a que tiver direito o empregado. 

TITULO X 

Do Processo J udicário do Trabalho 

CAPITULO III 

Dos Dissídlos Individuais 

........ ·~· ..................................... . 
SEÇÃO I 

_o_a Forma de Re~lamação e da Notificação 

Art. 837. Nas localidades em que houver apenas 
uma Junta de Conciliação e Julgamento, ou um escrivão 
do cível, a reclamação serâ apresentada diretamente à se
cretaria da Junta, ou ao cartório do juízo. 

Art. 838. Nas localidades em que houver mais de 
uma Junta ou mais de um Juízo, ou escrivão do cíVl, are
clamação será, preliminarmente, sujeita a distribuição, 
na forma do dispostO no Capítulo II, Seção 11, deste 
Título. 

Art. 839. A reclamação poderá ser apresentada: 
a) pelos empregados e empregadores, pessoalmente, 

ou por seus representantes_, e pelos sindicatos de classe; 
b) por intermédio das Procuradorias Regionais da Jus

tiça do Trabalho. 

(Às Comissôes de ConstituiçãO e Justiça e deLe
gislação Social.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 174, DE 1983 
(N9 5.365/81, na Casa de origem) 

Estende a ex~servidores da extinta Fundação Bra
sil Central e da antiga Prefeitura do Distrito Federal, 
os beneficlos da Lei n"' 6.890, de 11 de dezembro de 
1980, que Hdispõe sobre a contagem do tempo de ser~ 
viço prestado por extranumerário, diarista ou tarefei
ro, bem <:orno pelo pessoal retribuído à conta de do
tacão global, na forma que especifica, e dá outras 
providências''. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l"' O art. 19 da Lei n"' 6.890, de. t l ,de dezembro 

de 1980, que dispõe sobre a contagem do tempo de ser
viço prestado por extranumerãrio, diarista ou tarefeiro, 
bem como pelo pessoal retribuído à conta de do~ação 
global, na forma que especifica, passa a vigorar acresci
do do seguinte parágrafo único: 

''Art. 1~ 
Parágrafo único. Para os fins do dispas~ neste 

artigo, será considerado_também o tempo de serviço 
anterior prestado como ~mpregado nas e_~tidades 
enumeradas nos arts. 42 e 43 da Lei n'i' 4.242~ de 17 
de julho de 1963." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiçõeS em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI W 6.890, DE I I DE DEZEMBRO DE I980 

Dispõe sobre a contagem do tempo de serviço pres
tado por extranumerárfo, diarista ou tarefeiro, bem 
como pelo pessoal retribuído à conta de dotação glo
bal, na forma que especifica, e dâ outras providências. 

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

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1~ Ao servidor regido pela Lei n~ 1.711, de 28 de 

outubro de 1952, será computado, para todos os efeitos, 
o tempo de serviço prestado na qualidade de extra nume
rário, diarista ou tarefeiro, bem como o retribuído à con
ta de dotação global, desde que legalmente considerado 
para aposentadoria e disponibilidade. 

Art. 29 Os efeitos financeiros decorrentes desta Lei 
vigorarão a partir de sua vigência. 

Art. 3~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. __ - -

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrârio. 
João Figueiredo- Presidente da Repó.blica. 
lbrahim Abi-Aekel. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 175, DE 1983 
(N~ 5.670/81, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a divulgação de documentos sigilosos 
e a proibição de destrui~Jos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os quatro graus de documentos sigilosos e as 
suas correspondentes categorias de classificação, de 
acordo com a legislação específiCa - ultra-secreto, se
creto, confidencial e reservado - serão publicados no 
Diário Oficial da União decorridos os prazos de vinte, 
quinze, dez e cinco :anos, t:espectiv~mente, a partir da 
data em que forem classificados. 

Art. 2~' ~ proibida a destruição de documentos sigi
losos. 

Art. 39 A autoridade do setor que faltar ao cumpri
mento de qualquer disp~sição contida nesta lei_ respon
derã por crime de responsabilidade, nos termos da lei 
pertinente. 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrârio. 
_(~ ÇÇJ!}1issões de c_onsti~uição e JustiçO: e de SegU

rança Naciqnal.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 176, DE 1983 
(n9 5.161/81, na Casa de origem) 

Dâ nova redaçào ao art. 110 da Lei n9 5.108, de 21 
de_sctembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, 
determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de 
trânsito de sua responsabilidade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' O art. 110 da Lei n~' 5J08, de 21 de setembro 
de 1966, que instituiu o Código Nacional de Trânsito, 
pasSa a viger nos segUintes termos: 

"Art. 110. Não será renovada a licença do veí
culo cujo proprietãrio, à época da renovação, esteja 
'em débito de multa por infraçãó de sua responsabi
lidade." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, 

· Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
úf!'Í• 5.I08 DE 2! PE ·sETEMBRO DE I966 

Institui o Código_ Nacional ~-e Tr~sito 

Art. 110. Não será renovada a licença de veiçulos 
em débito de multas. 

(Às Comissões de Constituiçêió e Justiça e de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I77, DE 1983 
(n'i' 5.197/81, na Casa de origem) 

Determina a adocão do principio de sucumbência 
no processo judiciário trabalhista, mediante acrésci~ 
~~-de parágrafo ao art. 791 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decréto-lei n~' 5.452, de 
J'~' de maio de 1943. 

b Congressú N-aéiOnat" decreta: 

Art. l_l' O art. 791 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lr;i 1)9 5.452, de _19 de maiQ 
de_ 1943, passa a vigorãr acrescido do seguinte § 39 : 

"Art. 791. 
§ I• ...... ""- .•.••..•• "" ---· .......... . 
§ 2• .................................. . 
§ 39 Sendo as partes representadas por qual

quer dos meios permitidos neste artigo, o juiz, ao 
prolatar a sentença, condenará o vencido a pagar ao 
vencedor honorârios advocatícios fixados entre o 
mínimo de 10% (dez por cento) e o mãximo de 20% 
(vinte por cento), calculados sobre o montante da 
condenação." 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE I943 

Aprova a ~onsol!dação das Le~_do Trabalho. 
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SEÇÃO IV 
Das partes e _dos procuradores 

Art. 191. Os empregados e os empregadores pode
rão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Traba~ 
lho e acompanhar as suas reclamaçõeS até o final. 

§ !9 Nos dissídio~ipdividuais os empregados e em
Pregadores poderão fazer-se representar por inter~édio 
do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, 
inscrito -na Ordem 'dos Advogados do Bra_sil. 

§ 29 Nos dissídios coletivos é facultada aos interessa~ 
dos a assis_tência por advogado. 

(Às ComissõeS -de ConstituiçãO e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMÀRA N• 178, DE 1983 
lP' 4.945(81, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre o exercido do magistério no Sistema 
Braille e dá o\ltras providências. 

O -cQDgressó Nacional decreta: 

Art. 1 'i' Aos professores do Sistema Braille, sem li
cenciatura específica, é permítido o exercJcio do magis
tério no período de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
vigência de_sta l~i. 

A.rt. 2~' O Poder Executivo, através do órgão compe
tente, regulamentarâ esta lei no prazo de 90 (nõventa) 
dias. 

Art, 3~' Esta lei entra em~vigor na d~ta de sua publi~ 
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrârio. 

( ÀSCOmiSsões de Constituição e .f.ustlça e de Edu
cação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 179, DE 1983 
(nY 4.977/81, na Casa de origem) 

Reativa a faculdade prevista no art. 11 da Lei nY 
6.331, de 18 de maio de 1976, que autoriza reajusta
mento adlçional de beneficios previdenciárlos, e dá 
outras p~vldênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' O art. 11 da Lei n~' 6.332, de 18 de maio de 
1976, passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 1 l. Os segurados da previdência social 
cuja- contribuição 'incide sobre a escala de salário
base_ e que, de acordo com o disposto na Lei n9 
5.890; de 8 de junho de 1973, não foram posiCiona~ 
dos ria dãsse-respectiva a Seu tempo de filiação, pá:.· 
d!;:rão requerer a retificação do enquadramento, no 
prazo de 90 (noventa) dias da data da. publicação 
desta-lei._ 
___, Parágrafo único.- Os Órgãos da PreVidênCia so
_cial efetuafão ampla divulgação da faculdade de que 
trata este artigo, forllecendo, através da rede arreca
dadora de contribuições, orientação sobre o assunto 
aos segurados." 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de Sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as ~isposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.332, DE I8 DE MAIO DE 1976 

Autoriza reajuStamento adicional de beoeficlot 
prevldencllirios, nos casos que especlftca, altera tetos 
de contríbufçio e di nova readaçio a dispositivos ela 
Lei n9 6.136 ("'),de 7 de novernbro de 1974, que "In
clui o salário-maternidade entre as prestações da Pre
vldêntia Social" 
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Art. 11. Os atuais seguiados cuja contribuição deve 
incidir sobre escala de salârio~base e que, com o ::idv"erito 
da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, não foram enqua
drados na classe correspondente a seu tempo de filiação, 
poderão requerer retific:ição do enquadramento, no pra
zo de 90 (noventa) dias da promulgação desta Lei. 

§ 19 O INPS promoverá ampla divulgação da facul
dade de que trata este artigo, especialmente através da 
rede bancária arrecadadora de contribuições previden
ciárias. 

§ 2"' Não haverá incidência de muita e juros demora 
sobre as contribuições recolhidas nas condições deste ar
tigo. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 180, DE 1983 

(NI' 3.713/80, na Casa de origem) 

Altera a redaçio do art. 84 da Lei nt 4.115, de 27 
de abril de 1963 - Estatuto da Ordem dos Advoga
dos do Brasil. 

O Congresso N·acional decreta: 

Art. Jt O inciso I do art. 84 da Lei nt 4.215, de 27 de 
abril de 1963, passa a vigOrar com-a-s-eguinte redação: 

.. Art. 84. 
I - Chefe do Poder ExecutiVo e seús substitutos 

legais, Ministros de Estado, Secretários de Estado, 
de Territórios e dos MunicípiOs das Capitais; -· 

Art. 2t Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963 

Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

TITULO I 

Da Ordem dos Advogados do Brasil 

CAPITULO I 

Do!il Fins, Organi:zaçio e Património 

Art. J9 A Ordem dos Advogados do Brasil, criada 
pelo ar't. 17 do Decreto n9 19.408, de 18 de novembro de 
I 930, com personalidade jurídica e forma federativa, é o 
órgão de seleçào disciplinar -e áeJes-i da classe dos advo
gados em toda a República (art. 139). 

Parágrafo único. Cabe à Ordem representar, em juí
zo e fora dele, os interesses gerais da classe dos advoga
dos e os individuais relacionados com o exercício da pro-
fissão. - ---

TITULO ll 

Do Exerclclo da Advocacia 

CAPITULO III 

Das Incompatibilidades e Impedimentos 

Art. 82. Considera-se incompatibilidade o conflito 
total, o impedimento, o conflito parcial, de qualquer ati
vidade, função ou cargo público, com o exercício da ad
vocacia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 1t Compreende-se, entre as funções públicas que 
podem determinar a incompatibilidade ou o impedimen
to, qualquer função delegada, exercida em comissão ou 
por servidor de entidade, a quem o poder público a tenha 
cometido por lei ou contrato. 

§ 2t Excluem-se das disposições do§ f9 os servidores 
das entidades sindicais de qualquer grau e das entidades 
assistenciais e da aprendizagem admiriistradas e manti
das pelas classes empregadoras, 

§ 39 A incompatibilidade determina a proibição to
tal (arts. 8~ e 84) e o impeáímento a proibição parcial 
(art. 85) do exercício da advocacia~ 

Art 83. O exercício da advocacia é incompatível 
com qualquer atividade, função ou cargo público quere
duza a independência do profissional ou proporcione a 
captação de clientela. 

Art. 84. A advocacia ê incompatfvel, mesmo em 
causa própria, com as seguintes atividades, funções e 
cargos: 

I- Chefe do Poder Executivo e -seus substitutos le
gais, Ministros de Estado, Secretários de Estado, de Ter
ritórios e Municípios; 
II- membros da Mesa de órgão do Poder Legislativo 

federal e estadual, da Câmara Legislativa, do Distrito 
Federal e Câmaras dos municípios das capitais; 
III- membros de órgãos do Poder Judiciário da 

Uni[o, do Distrito Federal, dos Estados e Territórios, 
bem como dos Tribunais de Contas da União, do Distri
to Federal, dos Estados,_ Territórios e Municípios e do 
Tribunal Marítimo; -

IY - Procurador-Geral e Subprocurador-Geral da 
República, bem como titulares de cargos equivalentes no 
Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Mili
tar, do Tribunal Superior do Trabalho e nos Tribunais 
de Contas da União, dos Estados, Territórios e Municí
pios, e do Tribunal Marítimo; 

V _:_ ProCuradqres-Gerais e Subprocuradores-Gerais 
sem distinção das entidades de direito público ou dos ór
gãos a que sirvam; 

VI - Presidentes, Superintendentes, Diretores, Secre
tários, delegados, tesoureiros, contadores, chefes de ser
viço, chefes de gabinete e oficiais ou auxiliares de gabine
te de qualquer serviço da União, do Distrito Federal, dos 
Estados, Territórios ~ Municípios, bem como de autar
quias, entidades paraestatais, sociedades de economia 
mista e empresas administradas pelo Poder Público; 

VIl- servidores públicos, inclusive de autarquias e 
entidades paraestatais e empregados de sociedades de 
economia mista e empresas conceSsionárias -de serviço 
público, que tiveram competência ou interesse direta ou 
indireta, eventual ou permanentemente, no lançamento, 

-arrecadação e fiscalização de impostos, taxas e contri
buições de -caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou 

·para aplicar multas relacionadas com essas atividades; 
VIII - tabeliães, escrivães, escreventes, oficiais -dos 

registres públicos e quaisquer funcionários e serven
tuáríos da justiça; 
IX- corretores de fundos públicos, de café, de câm~ 

bio; de mercadorias e de navios; 
_X ::- leiloeiros,_trapicheiros, despachantes e empre

sários ou aQministradores de armazéns gerais; 
XI - militares da ativa, assim definidos no seu respec

tivo estatuto, inclusive os das Polícias Militares do Dis
trito Federal, dos Estados, Territórios e MuniCíPios; 

XII- Policiais, de qualquer categoria da União, do 
Distf1to Federal, dos Estados, Territórios-e Municípios; 

XIII- Policiais, de qualquer categoria da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, Territórios e Municípios. 

Parágrafo único. Excetuam-se da incompatibilidade 
referida_no inciso 111 os juízes suplentes não remunera
dos e os juízes eleitorais e os -que não façam parte dos 
quadros da magistratura ou não tenham as prerrogativas 
desta. 

Sábado 1• 4547 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 181, DE 1983 
(Nt 5.551/83, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a padronização do boletim de aciden
tes de trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lt Fica instituído boletim de acidentes de trân
sito, devidamente padronizado, para ser Preenchido 
após cada ocorrência. 

Art. 2t No boletim de acidentes de que trata o artigo 
anterior deverão figurar, entre outras informações fun
damentais, dados sobre o acidente, os condutores envol
vidos, os veículos, as vítimas, nome e endereço das teste
munhas, diagrama do acidente, be~ como nome, função 
e assinatura do responsável pelo seu preenchimento. 

Art. 3Y O Poder Executivo, na regulamentação desta 
lei, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecerá o modelo 
padronizado do boletim de acidentes de trânsito. 

Art. 4t Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5" __ Revogam~_se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Transportes, Comunicação e 
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 182, DE 1983 
(Nt 5.287/81, na Casa de origem.) 

Acrescenta dispositivo i Lei nt 4.591, de 16 de de
zembro de 1964, que "dispõe sobre o condomfnlo em 
edificações ... " para o fim de determinar a obrigato
riedade de Instalação de medidores Individuais em to
dos os serviços públicos remunerados mediante tarifa, 
em cada unidade autónoma. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1t O caput do art. 32 da Lei nt 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, passa a viger acrescido da seguinte 
alínea q: 

.. Art. 32 

q) declaração expressa que comprove a insta
lação de medidores individuais de todos os serviços 
públicos remunerados mediante tarifa, em cada uni
dade autónoma." 

Art. 2'- Os condomínios já existentes com sua edifi
cação completa terão prazo de 1 (um) ano, contado da 
data da publicação desta lei, para adaptarem-se às suas 
exigências. -

Art. Jt A ínobservância do disposto no artigo ante
rior -sUjeitaiá os infratores à ffiulta de lO (dez) salários 
mínimos regionais e em dobro, havendo reincidência. 

Art. 4t Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5t Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o condomínio em edificações e as in· 
corporações imobiliárias. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Corlgresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TITULO I 
Do Condomínio 
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CAPITULO V 

Utilização da Ediflcaçlo ou do Conjunto de Edificações 

Art, 20 Aplicam-se ao ocupante do imóvel, a qual-
quer tjtulo, todas as obrigações referentes ao uso, fruição 
e destino da unidade. 

. . . . . . . . . . . . . •- .... ·-· .... -· ... -~ ........... ·-~-:. 

CAPITULO II 

Das Obrigações e Direitos do Incorporador 

Art. 32. O.:inc;orporador somente poderá negociar 
sobre unidades autónomas após ter arquivado no car
tório competente de Registro de Imóveis, os seguintes 
documentQs: 

a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, 
irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de ces
são de direitos ou de permuta, do qual conste cláusula de 
imissão na posse do imóvel, não haja estipulações impe
ditivas de sua alienação em frações ideais e inclua- Con
sentimento- para demolição e constr_ução, devidamente 
registrado; 

b) certidões negativas de impostos federai~, esta
duais e municipais, de protesto de títulos de açõe& cíveis 
e criminais e de ônus reais relativamente ao imóvel, aos 
alienantes do terreno e ao incorporador; 

c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, 
abrangendo os últimos 20 anos, acompãnhado de certi
dão dos respectivos registras; 

d) projeto de construção devidamente aprovado pe
las autoridades competentes; 

e) cálculo das áreas das edifiCações, discrimiilarido, 
além da global, e das partes comuns, e indicando, cada 
tipo de unidade a respectiva metragem de área construí
da; 

O certidão negativa de débito para com a Previdên
cia Social, quando o título de direitos sobre o terre_{lo for 
responsável pela arrecadação das respectivas contri-
buições; I 

g) memorial descritivo das especificações da obra 
projetada, segundo modelo a que se refere o inciso IV, 
do artigo 53, desta Lei; 

h) avaliação do custo- global da obra, atualizada à 
data do arquivamento, calculada de acordo com a nor
ma do inciso III, do artigo 53 com base nos custos uni
tários referidos no artigo 54, discriminando-se, também, 
o custo de construção de cada unidade, devidamente au
tenticada pelo profissional respohsãvel pela obra; 

i) discriminação das frações ideais de terreno com as 
unidades autônomas que a elas corresponderão; 

j) minuta da futura Convenção de condomínio _que 
regerá a edificação ou o conjunto de edificações; 

I) declaração em que se defiria parcela do preço de 
que trata o inciso II, do artigo 39; 

m) certidão do instrum~nto públic-o de mandado, re
ferido no § 19 do artigo 31 ;_ 

n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o 
prazo de carência (artigo 34); 

o) atestado de id_oneidade financeira, fornecido por 
estabelecimentos de crédito que opere no país há mais de 
cinco anos. 

p) declaração, acompanhada de plantas elucidativas, 
sobre o número de veículos que a garagem comporta e os 
locais destinados à guarda dos mesmo-s; 

.•••••••••••••• ·--·-· ••• ·-· • '~ ~ •• ,.-~---. ·--·--·-- ;._+: 

(Às Comissões de_Constituição e Justiça, de Trans
portes, Comunicações e Obras Públicas e de Fi
nanças.) 

DIÁR!OUO CONGRESSONACIONAL (Seção 11) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 183, DE 1983 
~ (N• 5.277/81, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo à Lei n? 6,683, de 28 de 
agosto de 1979 .:.._ Lei da Anistia, para o fim de beile
fh:iar tsJmbém servidoras públicas prejudicadas fun

-~ionalmente com a punição Imposta a seus maridos. 
O Congress9 Nacional decreta: 
Art. }I' A ~Lei n"' 6.683, de 28 de ago'sto de 1979, pas

_,_ s-a a vigorar corri o seguinte artigó, nuineradc(corilá-art. 
13, renumerando-se os demais: 

"Art. 13. São também abrangidas pelos efeitos 
da presente anistia as mulheres de cidadãos punidos 
por atas institucionais ou complementares que, sen
do servidoras públicas na ocasião, comprovada
mente tiveram que afastar-se do serviço para acom
panharem seus maridos. 

Parágrafo úllico: Às servidoras q-ue pricisãram 
pedir exoneração será concedida aposentadoria com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, e às 
que se licenciaram serã permitido contar o tempo da 
licença para efeito de aposentadoria." 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3"'- Revogam-se as disposições em contrário. 

LE(JISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE1979 

Concede anistia, e dá outras piovldênclas. 

'''"-'-'''"''-"-'''"'''•-···········-.·······-···· .. ···-
Art. 12. Os anistiados que se inscreveram em parti

do político legalmente constituído poderão votar e ~er 
votados- nas convenções partidárias a se realizarem no 
prazo de l (um) ano a partir da vigência deSta Lei. 

Art. 13. O Poder Ex.~tivo, dentro de 30 (trinta) 
dias, baixará_ decreto regulamentando esta Lei. 

.... (A·s· c·~~is.sÕ~~·d; C~~~tit:i~ã~~;Ju~~i~;:d~·s~;-
viço Público Civil e de Finança~.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 184, DE 1983 
(N'~ 5.704/81, na Casa de origem) 

Estabelece as normas a serem cumpridas pelas em
presas que exploram os serviçOs públlcos especifica
dos. 

O_ Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' As empresas que exploram serviços públicos 

de água, esgoto, energia elétrica, telefone e transportes 
somente poderão elevar as respectivas tarifas à época do 
reajuste anual do salário mfnimo, não podendo os índi
ces de aumento ser superiores ao INPC do semestre. 

Art. 2? O preço da tarifa dos serviços de esgoto em 
nenhuma hipótese poderá ultrapaSsar 10% (dez por cen
to) do preço da tarifa de fornecimento de água. 

Art. 39 As disposições desta iei aplicam-se aos -6r
gã-ÕS da administração direta oU suas autarquias, quando 
a exploração do serviço público estiver a seu cargo. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5"' Rovogam-se as disposições em contrário. 
(Às Comissões de Transportes, Comunicações e 

Obras Públicas e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 185, DE 1983 
(N"' 4.874/81, na Casa de __ origem) 

Introduz alteração na Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que instituiu o Fundo de G-arantia do 
Tempo de Serviço. 

. ~Q Congresso Nacional decreta; 
Art._ 1?. O art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 

de 1966, passa a vigorar acrescido do seguinte parãgrãfo
único: 

"Art. 8? 
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Parágrafo úriico. Aos sindicatos será permitido 
represetltái" ou acompanhar seus associados junto 
aos bancos, para o fim de auxiliá-los na movimen

... tação de contas e saques do~FOTS." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' :aevogam:se as disposições em contrário . 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.107, DE I3 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. 

Art. 89 O empregado poderã utilizar a conta vincu
lada, nas seguintes condições, conforme se dispuser em 
regulamento: 
I- rescindido o contrato de trabalho, ~eja sem justa 

causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que !le 
refere o art. 69 ou por declaração da empresa ou ainda 
por decisão da Justiça do Tr~balho, seja por justa_ causa 
nos teimaS do art. 483 da CLT, seja por cessação da ati
vidade da empresa ou pelo término do contrato de traba
lho por prazo estipulado, ou ainda no caso de aposenta
doria concedida pela previdência social, a conta poderá 
ser livreniente movimentada. 

II - no caso de r~cis_ão, pelo empregado, sem justa 
_causa, o~ _pela empresa com justa causa, a conta poderâ 
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do 
Sfudicato da categoria do empregado, ou na falta deste 
OOm a do representante do Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social (MTPS) nas seguintes situações, devida
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em ativídade comercial, indus
trial pu agropecuária, em que se haja estabelecido indivi
dualment~ ou em sociedade; 

b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 
desta Lei; 

c) necessidade grave e premente ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de 

natureza autónoma; 
e) por motivo de casamento do empregado do sexo fe

minino. 
UI - durante a vigência do contrato de trabalho, a 

conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hi
póteses previstas nas letras b e c do item II deste artigo. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PARECERES 
PARECER N• 841, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje
to de Lei da Câmara n"' 107, de 1983 (na origem, n9 
317-B, de 1979) que ~'acrescenta parágrafos ao art. 
482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n"' ~-452, de (9 de malo de 1943". 

Relator: Senador iUtahy Magalhães 

Pretende o ilustre Deputado Alberto Goldman, com o 
presente projeto, acrescentar parágrafo ao art. 482, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a compelir 
o empregador, ao dispensar o empregado por motivo de 
falta grave, a comunicar, por escrito e mediante recibo, o 
motivo da punição. 

Em sucinta, mas bem fundamentada "Justiftcativa", 
citando Evaristo de Morais Filho, demonstra o Autor a 
necessidade da inclusão do preceito proposto, porquan~ 
to, a falta da comunicação escrita permite que o empre
gador_ "mude o embasamento da punição ao sabor de 
sua c_oOvCniêriciã, sufpreeitdendo o empregado e tornan
do impraticável a esquematização_ de qualquer defesa". 
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Na verdade a medida proposta consubstancia uma 
exigência reiteradamente formalizada pela Justiça do 
Trabalho. Dificilmente o juíi aca:ta a alegação de justa 
causa sem que o empregador apresente a prova cabal, 
quase sempre acompanhada por carta ou aviso ao em
pregado, em que são expostos os motivos da dispensa. 

Deve-se acentuar, também, que a rescisão do contrato 
de trabalho, com fundamento nas alíneas do art. 492, 
tem hoje cabimento, apenas, para o empregado estável, 
pois, com o advento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, o empregador não mais necessita justificar 6 seu 
ato. De restq, sendo vedado por lei a anotação na Cartei
ra Profissional de qualquer fato prejudicíal ao emprega
do, tornou·se inútil e sem qualquer sentido prático a funM 
damentação· da despedida. 

D_e qualquer forma é válida a medida proposta, por
quanto incorpora ao direitO positivo uma praxe judicial 
amplamente defendida na doutrina. O empregado, mes
mo indefeso ante a forma ·sumária das rescisões pratica
das à luz do FGTS, deve ter, pelo menos, o direito a uma 
reparação moral, quando, acusado e despedido injusta
mente, quiser bater às_ portas da J ustiçã para buscar o es
clarecimento da verdade e provar a sua inocência. 

ConSiderando finalmente, que a inclusão do novo dis
positivo"· reforçará~ aiflda, as restrições à despedida do 
empregado estável, uma vez que o capítulo "Estabilida
de" faz remissão às hipóte-ses-do_ art. 482 da CLT, opina
mos pela aprovação do_ projeto. 

Sala da ComiSsão, 29 de setembro de 1983. Hélio 
Gueiros, Presidente eventual- J utahy Magalhães, Rela~ 
tor - Altevir Leal - ]ris Célia - Gabriel Hermes. 

PARECERES N•S 842, 843 E 844, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolu~ão n9 63, de 1983, que 
"cria a categoria funcional de adjunto legislativo, e 
dá outras providências". 

PARECER N• 842, DE 1983 

Da Comissão de Constitui~ão e Justiça 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

O projeto sob exame, de autoria da ilustrada Comis
são Diretora do Senado Federal, visa a criar no Grupo
Atividade de Apoio Legislativõ; Código SF-AL-NS-017,
a Categoria Funcional de Adjunto Legislativo, interme
diária entre a de Assistente Legislativo e de Técnico Le
gislativo. 

Corporificado em sete artigos, a resolução projetada 
estabelece, para os ocupantes da_mencionada categoria 
funcional, no parãgrafo único do artigo 19, tarefas simi
lares às de nível superior, abrangendo a elaboração de 
estudos preliminares, devidamente fundamentados, para 
a instrução de matérias legislativas e administrativas, 
seus aspectos técnicos e legais, bem como orientação e 
ewução qualificada de _tarefas relacionadas coro a ma
nutenção dos diversos .. bancos de dadQS" que compõem 
o Sistema de Informaç_ões desta Casa, inclusive no aten
dimento às solicitações de pesquisas, operando os equi
pamentos utilizados no processo de automatização de 
dados. 

Os demais artigos, devidamente sopesados, discipli
nam as diversas condições que norteiam a criaçãO da 
mencionada categ_oria funcionã.l, tudo em conformidade 
com as diretrizes da Lei n\' 5.645, de lO de dezembro de 
1970, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Car
gos. 

Justificando a proposição, é enfatizado que se busca 
corrigir parte das distorções aCUIQ.Uladas desde a implan
tação da lei acima referida; e que ã categoria de que são 
oriundos tem caracterfsticas. peculiares, adquiridas com 
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a Resolução n9 13, de 1975, q'ue criou a classe "C", de 
nível superior e com o advento da Lei n9 6.323, de 1976, 
que instituiu a ClaSse Especial, igualmente de escolarida
de_ superior, mas sem a retribuiçâo correspondente. 

Parece-nos convincente, poiS, diante dos argumentos 
expedidos na justificação da matéria sob apreciação, e 
ordenadas no bojo do projeto, a solução encontrada de 
r~munerar condizentemente aqueles servidores mediante 
a criação da ~ferida categoria funcional. 

Ademais, em se tratando-de prájeto Originário da dou
ta ComiSsão Dir~tora, nos termos q_9 art. 97 do Regi
mento Interno, é de presumir-se que a ffiatéfta foi devi
damente analisada com a costumeira percuciência, em 
·consonância com os superiores interesses da adminisM 
tração da.Casa. 

Ao projeto fOi Oferecida:· a Emenda n9 1, de autoria do 
eminente Senador Gastão Müller, acrescentando um pa
rágrafo 39 ao artigo 39, com a inclusão da Classe Especial 
dos Agentes Administrativos. 

Justificando a" e·mend·a;·sallf:nta o autor" que a nledida 
busca sanar uma injuStiça, urna vez que-os--Ãgentes Ad
ministrativos referências NM 30, NM 31 eNM 32, fica
rão numa progressão inferior aos Assistentes Legislati
vos, referências NM 19 e NM 33. A inclusão pois, da 
Classe Especial de Agente Administrativo, salienta o au-

-- tor, é medida justa, perfeitamente adequada às necessi
dades de acesso daqueles servidores. 

Convêm frisar que adoção da emenda abirca Um rol 
considerável de servidores, alguns com mais de 25 anos 
de serviço e que são merecedores do acolhimento desta 
resolução projetada. 

Nem se diga que estaríamos legislando casuisticamen
te de modo censurável, eis que _estamos conferindo à le
gislação interna corporis força de justiça que caracteriza 
um diploma legal. 

Preleciona o eminente Frazen de Lima que 

... efetivamente, a função da casuística na elabo
ração do direito positivo pode e deve ser considerada 
pois a casuística é a Verdadeira fonte de direito. 

Ainda o eminente jurista citado, em sua magistral "Da 
interpretação jurldica", Forense, ed. 1955, pág;"208, cal
cado em Georges Renard, La Valeurde la loi, aduz: 

"O jurisconsulto público ou privado não é um 
personagem passivo em face da lei; ê ·um colabora
dor ativo: ele cria soluções no quadro da lei e no si

-lêncio da lei; prepara a intervenção da lei e as trans
formações da lei e essa função criadora ele a desem
penha principalmente por meio de avaliação concre
ta. As soluções de espécie são soluções de direito, 
são direito." 

Estribados, pois, nos judiciosos conceitos aqui referi
dos, entendemos que a emenda é perfeitamente factível, 
na medida em que se amolda ao caso in concreto, de ai~ 
guns poucos Agentes Administrativos merecedores do 
amparo do projeto de resolução em causa. 

Afinal, se ficarmos àdstritos à rigidez formal de legis
lação que tutela os servidores que tão relevantes serviços 
nos prestam, corremos o risco de inCidir naquilo que o 
axioma jurídico latino condena_: Summum jus, summa ln-_ 
juria, ou seja, excesso de justiça, excesso de injustiça. 

À vista do exposto na esfera de competência regimen
tal d~sta Comissão, por jurídico e constitucional, opina· 
mos Pela aprovação do projeto, com a Emenda n9 I, 
apresentada pelo eminente Senador Gastão MUller. 

Sala da ComisSão, 22 de junho de 19~3. - Murilo Ba~ 
daró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator -
Helvídio Nunes- Martins Filho- Passos Pôrto- Marw 
condes Gadelha- João Calmou- José Ignácio- Hélio 
Gueiros- José Fragelli. 

Sãbado 1' 4,549 

PARECER N• 843, DE 1983 
Da Comissão dt; Finanças 

Relator: Senador Ju_tahy Magalhães 

De iniciativa da Comissão Diretor3 vem a exame da 
>Comissão de Finanças o Projeto ~e Resolução que cria a 
Categoria Funcional de Adjunto Legislativo, e dá outras 
providências. 

Ao justificar a iniciativa destaca aquela Comissão: 

"O presçnte projeto tem por finalidade corrigir 
parte das distorçõeS acumuladas ao longo de quase 
dez atlas desde a implantação, no Senado Federal, 
do Plano de Classificação de Cargos institufdos 
pela Lei n9 5.645, de 1970, e será acompanhada por 
outras medidas com o mesmo objetivo. 

No final da Legislatura passada a Douta Comis
são Diretora concluiu, em uma de suas últimas Reuw 
niões Ordinárias, pela ·criaÇão dã Categoria de Ad
junto Legislativo como corolário -de providências 
análogas levadas a efeito naquele e em anos anterio
res._ 

Os servidores abrangidos constituem força de 
trabalho que a Administração deve prestigiar pela 
natureza indispensável da sua contribuição através 
do efetivo exercício de funções burocráticas, essen· 
ciais para o bom desempenho das atividades do Le
gislativo. 

A categoria de que são Oriundos tem característi
cas peculiares, adquiridas com o advento da Reso
lução n9 13, de 1975, que criou a classe ''C", de nível 
superior e posteriormente, com a Lei n>1 6.323, de 
1976 que instituí--a Classe Especial, conseqUente
mente também de nível superior, mas sem a retri
buição correspoildentes. 

Tais medidas geraram no passado, como no pre
sente, a necessidade de se corrigir essa distorção que 
vem acarretando uma evasão constante da referida 
Categoria para outras de hierarquia superior . 

Essas circunstâncias, aliadas a outras, criadas 
com a elevação de categorias de servidores de hie
rarquia inferior, equiparando a retribuição, mas 
guardando as características das funções colocou 
em situação de desvantagem aquela categoria uma 
vez que transformou as tarefas burocráticas pouco 
convidativas em razão da sua baixa relevância em 
term_,s salariais. 

A solução encontrada visando retirar daquela ca
tegoria aqueles servidores e dar-lhe remuneração 
condizente com o seu desempenho, vem atender aos 
interesses da Administração da Casa que Ora repre
sentamos- e se traduz no projeto que ofereceinos ao 
exame dos Nobres Pares." 

A ·categoria que se propõe criãr é intermediária entre a 
de Assistente Legislativo e de TécniCo Legislativo e vem 
melhor estruturar o Quadro dos Servidores do Senado 
Federal, por serem atividades de nível superior, que en~ 
volvem elaboração de estudos para instrução de matérias 
legislativas e administrativas, com s-eus ãspectos técnícos 
·e legais. Sobressai também, a orientação e execução qua
lificada de tarefas relacionadas com a manutenção dos 
diversos bancos de dados_que compõem o Sistema de ln· 

[õrmações do Senado Federal~ além de atender pesquisas 
-e operação-dos equipamentos de automatização de da-

dgs. 

Prevê o projeto em seus artigos 29, 39 e 49 a modalida
de de provimento, o escalonamento da Categoria -e -o-u
tros critérios para a Categoria. 

Sob o aspecto financeiro-~ que nos cabe analisar -
destaCã:mos que a nova Categoria será integrada Por ser
vidores quejã prestam serviços a esta Casa ·do CongresSo 
Nacional. -

Assim, tais servidores serão remunerados de forma 
condizente com suas atribuições. 
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O ilustre Seoa_dox=Gastão Müller ~fereceu a Emenda 
n' 1 ao projeto, para acrescentar parágrafo 39 ao artigo 
3' da proposição, -incluindo a Classe Especial dos Agen
tes Administrativos, possibilitando o acesso daqueles 
servidores a nova Categoria. 

Nada mais justo do que atribuir a ascensão funcion-al 
àqueles funcionários, alguns com significatiVo tempo de 
serviço ao Senado. A emenda merece acol_~id~ .. 

Ante as razões apresentadas, concluímos pela apro
vação do projeto, com a Em~nda nt I. 

Sala das Comíssões, 23 de junho de 1983. ~Itamar
Franco, Presidente - Jutahy Magalhães, R.elatõr -
Lourival Baptista - Jorge Bomhausen -Octávio Cardo
so- Alfonso Camargo, cj restrições -Jo~ Fragelli, cj 
restrições - Pedro Simon, cf restrições - Carlos Lyra 
- Guilherme Palmeira - Gabriel Hermes. 

PARECER No 844, DE 1983 

Da Comissão Diretoria, sobre Emenda ao Projeto 
de Resolução D"' 63, de 1983, que cria a Categoria 
Funcional de Adjunto Legislativo. 

Relator: Senador Milton Cabral 

De autoria desta Comissão, o Projeto de Resolução n9 
63/8l, criando a Categoria Funcional de AdjUnto Le.S:iS· 
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lativo, mereceu Pareceres favoráveis das Comissões de 
-ConstituiçãO- e "Justiçà e de Finanças. _. 

2. Entretanto, pot lhe ter sido oferecida uma Emen
da (n"' 1), igualmente aceita por aquelas Comissões, e 

-para que sobre ela Ílos manifestamos, volto ii ó processo 
à nossa ãpreciação. -

3. Prescreve a Emenda nQ Of, citada: 

"Inclua-se o seguinte parágrafo 3'>' ao artigo 39: 
§ 39 b dlsjlOSto-neste ã.rtigo se aplica à Qasse Es

pecial dos Agentes Administrativos." 

4. Não vemos, data venia, como possa eSta CorilissâO 
--aceitar a referida Emenda, tal como está redigida. 

Hã uma diferença esSencial entre a Categoria de Assis
tente Legislativo e a de Agente Administrativo, pOis ê 
marcante a distância que separa os ocupantes de uma e 

-de outra, no tacante à escolaridade. 
A ascensão dos Agentes Administrativos à Categoria 

de Assistente Legislativo só se faz quando os primeiros 
adquirem os requisitos neCessários ao ex.ercíco das 
funções in~rentes aos segundos. 

Ademais, é de salientar-se que no artigo 5'1' do projeto 
está esclarecido que, após o primeiro provimento e lo
tação, o ingresso na Categoria Funcioiial de Adjunto 
obedecerá às n.ormas e critérios s~letivos da Resolução n9 
146 de 1980. Como, então, permitir-se àqueles Agentes 
(cuja escola:ridad_e_ ~- de _l9 grau) saltar de sua Categoria 
Par~ a'--~~ AdjuntO Legislatív-0 (escolaridade superior~? 
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Mandando a Emenda n9 1, pura e simplemente, apli
car o dispo~to no artigo 3'>' à Classe Especial dos Agentes 
Administrativos, com isto abre caminho a toda sorte de 
reivindicações que, em verdade, se chocarão com as Re
SolUções da Casa, com o Regulamento Admiiiistrativo e 
com expressas normas do direito ao mesmo tempo que 
tumultuarão a administração desta Casa. 

São 578 os servidores já enquadrados como Assistente-
Legislativo, dos quais 516 são estatutários e 62 celetistas. 
Eles deverão preencher vagas nas seguintes proporções: 
40% com nível salarial NS-14; 25% com NS-15; 2D_%com 
NS-16 e (5% com NS-17. Sem preenchimento, restarão 
os níveis NS-18 e NS-19, reservados para posterior pro
gressão fLincioflal. 

A Emenda do Senador Gastão Müller aumentaria em 
mais 72, que ê o número dos_ Agentes Administrativos 
que estão- na Classe Especial. Os demais ficariam de fora, 
ou se aprOveitados, aquele número passaria para 119, 
perfazendo o total de 803 Adjuntos. 

Quanto à repercussão financeira, na hipótese de -so
mente abranger os atuais Assistentes Legislativos, o 
montante mensal seria de Cr$ 175.509.808,00. Com a in~ 
clusão dos Agentes Administrativos, (redação proposta 
pe"lo -Senador Gastão Müller) aquele valor subiria para-
CrS 217.127.800,00. 

Em resumo, o Quadro seguinte demonstra a real si~ 
tuação, atual e nova, e a respectiva diferença que deverâ 
ser coberta atravês de Crédito Suplementar. 

Cr$ 1,00 

CATEGORIAS 
(Estatu_tário$ e C L Ts ) 

SITUAÇÃO ATUAL_ SlTUAÇÃO NOV_A EPERCUSSÃO 
MENSAL 

I a) ASSIS'I.'ENTE LEGISLATIVO 284.755.488 460.265.296 175 ._509. 608 

b) ASS. LEG. 1- AG. ADMIN!STMTIVO ESPECIAL 325.069.681 542.197.561 217.127.680 

-, 
c) ASS. LEG. + AG. ADMIN .. ESPECIAL, "C 11 , "8" e "A" 365~533.803 . 639. 364.505 273~830.702 

OBSE:RVAÇêlES: 

1- Na Gratificação AdicionS.t cánside-r-amos a média de 15%; 
2- Nas Diárias consideramos a média de 46 SessÕes, verif:tcadas no lD semestre do exerc!cio; 
3- Nas Horas Extras consid~ramos a média dé 80 Horas; e 
4- 20% de Gratificação de NÍvel Superior. 

O interesse da Comissão piretq_ra é d~r solução grada
tiva aos problemas que envolvem o pessoal da Casa. 
Tendo em vista este posicionamento, levamos em consi
deração as reclamações daqueles funcionários qtie, em~ 
bora estejam ainda na categoria de Agente Administra ti~ 
voou em outras funções, estão, por força de concl.lrso in
terno realizado e atendimento das exigências de escolari
dade, aptos a ingressarem no quadro de Assistente Legis-
lativo. 

Estes funcionários que adquiriram condições regula
mentares para promoção representam um pequeno nú
mero. Assim sendo, julgamos oportuno oferecer uma so
lução global, que faça acabar de vez com a incómOda e _ 
inj"u-Stã sifuaÇão~á que-estão- esses funcionários submeti
dos. 

Daí a submenda que apresentamos, a seguir, para 
atender à Categoria de Agente AdministrativO e ia.mbém 
àqueles que já estão virtu~lmente enquadrados riesta Ca~ 
tegoria. Os que não fói"ãnraprovados p-.ãra ASslSteii.te Le-

gislativo, e sem escolaridade de 29 grau, não poderão ser 
ã.pi-oveitado_s na promoção para Adjunto Legislativo. 

Ao Projeto de Resolução nQ 63, de 1983, inclua-se o se-
guinte parágrafo 39 ao Artigo 3~': 

"§ 39 O disposto nesta Resolução se apljca aos 
Agentes Administrativos e demais servidores jã_aprova
dos em concursos internos realizados nos anos de 1981, 
1982 e l983, para a Categoria Funcional de Assistente 
Legislativo, qrie atenderem as exigências de interstício e 
escolaridade." 

Diante do -exposto, apresentamos subemenda acima 
que, sem contrariar as leis e regulamentos vigente visa 
dar soluçã-o correta às justas reivindicações. 

Sala _da Comissão, 
Nilo Coelho, Presidente - Moacyr Dalla, l'>'-Viet:

Presidente- Jalson Barreto, 2'>'-Vice-Presidente- Hen
rique Santillo, 1~'-SeCretãrio ..:.. Lenolr Vargas, 29-

-- -secretário - Milton Cabral, Relator - 39-8ecretãrio, 

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo) __:O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas qü.e vão ser lidos pelo Sr. J9-
Seci"etário. 

São li9os os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 252, DE 1983 
- Complementar 

Introduz alteraçio na Lei CoMplementar n~ 11, de 
25 de maio de 1971, que institui o PRORURAL. 

_O ~ongresso Nacional decreta: 

A-i-t. f9 ~ acrescentado ao art. 15 da Lei Corllp}e. 
merttar nQ 11, de 25 de maio de 1971, o seguin~e § 79: 

"§ 79 Os sindicatos de trabalhadores rurais pO· 
derão colaborar com a previdência social rural na 
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fiscalização relativa à arrecadação das fontes_ de cus
teio referidas neste artigo." 

Art. 2Q Esta lei complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. _39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Tenho a honra de submeter à consideração da Casa
e do Congresso - mais uril projeto de lei apresentado 
por sugestão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Gaspar, SC. 

Nele o que se busca é autorizar os sindicatos de traba
lhadores rurais a colaborarem com a previdêncía social 
rural na arrecadação de seus recursos, particularmente 
os relativos às contribuições devidas com base em--nOtas 
fiscais expedidas por produtores. 

Todos sabemos que há muita sonegação na expedição 
dessas notas fiscais de produtor e que tal sonegação re
dunda em prejuízo para a previdência rural, principal
mente para os segurados que dela dependem. 

Certo ê, por outro lado, que a previdência rural indis
põe de fisca]ização eficaz para acompanhar tais atas, po
dendo, portanto, ser auxiliada pelos sindicatos de traba
lhadores rurais. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1983. - Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 11, DE25 DE MAIO DE 
1971 

Art. 15. Os recursos p~ra o custeio do Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes 
font~: 

I - da contribuição de 2% {dois por cento) devida 
pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos ru
rais, e recolhida: 

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperatív!i que 
ficam subrogados, para esse fim, em todas as obrigações 
do produtor; 

h) pelo produtor, quando ele próprio industrializar 
seus produtos ou vendê-los, no varejo, diretamente ao 
consumídor; 
II- da contribuição de que trata o art. 3~> do Decreto

lei nl' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual ficã"Cleva
da para 2,6% (dois e seis dêcirilos por cento), cabendo 
2,4% (dois e quatro déc:iffios por cênto) ao FUNRU
RAL. 

§ I~> Entende-se co·mo produto rural todo aquele 
que, não tendo sofrido qualquer processo de industriali
zação, provenha de origem vegetal ou animal, ainda 
quando haja sido submetido a processo de beneficiamen
to, assim compreendidO uin processo Príffiâdo~ tãl como 
descaroçamento, pilagem, descascamento ou limpeza e 
outros do mesmo teor, destinado à preparação de 
matéria-prima para posterior industrialização. 

§ 211 O recõlhimento da contri6Uiçã0 estabelecida no 
item I deverá ser feito atê o llltimo dia do mês seguinte à
quele em que haja ocorrido a operação de venda ou 
transformação industrial. 

§ 3<~ A falta de recolhimento, na época própria, da 
contribuição estabelecida no item I sujeitará, automati
camente, o contribuinte à multa de 10% (dez por ccinto) 
por semestre ou fração de atni.sõ,-Ciilculada sobre o mon
tante do débito, à correção monetâiia deste e aos juros 
moratórias de I% (um pof cento) ao mês sobre o referido 
montante, 

§ 4~> A infração de qualquer dispositivo desta Lei 
Complementar e de sua regulamentação, para qual não 
haja penalidade expressamente cominada, conforme a 
gravidade da infração, sujeitará o irifrator à multa de 1 
(um) a 10 (dez) salários mínimos de maior valor no País, 
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imposta e cobrada na forma a ser definida no regulamen
to. 

§ ~9 A arrecadação da contribuição_rlevida ao FUN
RURAL, na fonna do artigo anterior, bem assim das 
correspondentes multas impostas e demais cominações 
legais, serâ realizada, preferencialmente, pela rede ban
cária credenciada para efetuar a arrecadação das contri
buições devidas ao lN PS. 

§ 69 As contribuiçõeS de que tratam os itens I e II se
rão devidas a partir de I<~ de julho de 1971, sem prejuízo 
do recolhimento das contribuições devidas ao FUNRU
RAL, até o dia-imediatamente anterior àquela data, por 
força do disposto no Decreto-lei n<~276; de28 de feverei
ro de 1967. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Socjal. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 253, DE 1983 

Introduz alterações no Código de Mineraçio. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São feitas as seguinteS ãlterações no Código 

de Mineração (Decreto-lei n'~ 227 de 28 de fevereiro áe 
1967, com as modificações posteriores): 

"Art 13 .............................. .. 

1- ......................... , ........... . 

II- Condições econômicas, de higiene e segu
rança do trabalho, bem como aspectos técnicos, in
Chisive-de natureza geológica e tecnÕiógica, da exe
cução das atividades mencionadas no "caput" deste 
artigo: 
ill- .................................... . 

IV- ............................ -, .. -...... _ 

V- ................................ , ... .. 

.. Art. 16. O requerimento será dirigido ao Mi
nistro das Minas e Energia, entregue mediante rece
bido no Procotolo do DNPM, onde será mecanica
mente numerado, autuado e registrado, devendo ser 
apresentado em 2 (duas) vias e conter os seguintes 

--elementos de instrução: 
l-Indicação da nacionalidade brasileira e da 

profissão, número de inscriçã-o no Cadastro de Pes
soas Físicas do Ministério da Fazenda e domicílio 
do requerente, pessoa natural, ou, tratando-se de 
-pessoa Jurídica, indicação do nome ou razão social, 
sede, endereço, número de inscrição no Cadastro 
Geritl de Contribuintes do Ministério da Fazenda e 
número do Alvarâ de autorização para funcionar 
como empresa de mineração, 

II - Designação das substâncias a pesquisar, 
com referência à Classe a que pertenceiem; indi
cação da extensão superficial da área objetivada, em 
hectares, Municípios e Estado em que se situa. 

III- Informações relativas à situação específica 
da ârea, considerando-se as circunstâncias mencio
nadas no incisos IV e V do artigo 22 deste Código. 

IV- Memorial descritivo da área objetivada, 
delimitada por uma poligonal cujos ladoS deverão 
ser, obrigatoriamente, segmentos de retas com 
orientação Norte-Sul e Leste-Oeste verdadeiros, 
com um dos seus vértices amarrado a ponto fixo e 
inconfuildível do terreno, e a indicação obrigatória 
das suas respectivas coordenadas geográficas ou 
UTM, sendo o vetor de amarração, se o ponto não 
for coincidente com um dos vértices, definido por 
seu comprimento e rumo verdadeiro. 

V - Planta de detalhe, em escala adequada, figu
rando os principais elementos de reconhecimento 
existentes, na ârea, tais como rodovias, ferrovias, 
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pontes, túneis, marcos quilométricos, rios, córregos 
e vilas, em que conste a definição grâflca da área, 
por figura ge_ométrica, formados por segmentos de 
reta com orientação Norte-Sul e Leste-Oeste verda
deiros, com 1 (hum) dos seus vértices amarrado a 
ponto fixo e inconfundível do terreno, constante da 
planta de situação, sendo os lados e o vetar de 
amarração definidos por seus comprimentos e ru
mos verdadeiros. 

VI -Planta de situação, em que conste a defi
nição gráfica da ârea, a ser especificada em portaria 
do Diretor Geral do DNPM. 

VII- Anteprojeto de pesquisa, contendo os se
guintes elementos: 

a) justificativa técnica da pesquisa, com des
crição sucinta da geologia; 

b) trabalhos técnicos previstos e respectivo cro
nograma físico; 

c) previsão orçamentária, com relação às diver
sas etapas dos trabalhos programados. 

VIII- Comprovante da Anotação de Responsa
bilidade Técnica (AR T), do profissional signatârio, 

_ junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arqui
tetura e Agronomia (CREA), 

IX - Comprovante do recolhimento dos emolu
- merttos estabelecidos no artigo 22, 

§ 1 '1 O documento referido no item VIII deste 
artigo poderá ser apresentado dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data de protocolização 
do requerimento no DNPM. 

§ 2<~ O titular da autorização de pesquisa, sob 
pena de perda do respectivo direito, dirâ o prazo de 
seis meses contados da publicação do Alvará de Pes
quisa no DOU, para apresentar ao DNPM, em 2 
(duas) vias, Projeto de Pesquisa, elaborado por pro-
fissional legalmente -habilitado, encaminhado atra-

- vês de formulários Ptóprios, ~o qual conste no míni
mo: 

a) Caracterização do executor da pesq~isa; 
. b) Ti-abálhos prévios executados; 

c) Tra_balhos a serem executados; 
d) Orçamento, inclusive com previsão de recur~ 

sos para a indenização do superficiârio; 
e) Cronograma físico e financeiro; e 
f) IndiCaÇão da origem dos recursos financeiros. 

§ 39 _Os formulârios referidos no parágrafo an-
terior serão definidos em Portaria do Diretoi" Geral 
do DNPM. 

§ 49 O Projeto de Pesquisa deverâ ser elabora
do de maneira que o desenvolvimento dos trabalhos 
seja por etapas, de tal forma que cada uma forneça 
os elementos necessârios à correta quantificação da 
seguinte, ou seja, conclusiva quanto ao eventual 
descarte da ârea ou ao prosseguimento da pesquisa. 

§ 51' O DNPM poderá, a seu critério, solicitar 
ao titUlar-do Alvarâ de Pesquisa, a apresentação de 
Relatório de progresso, ao fim de qualquer etapa, 
de acordo com o cronograma fisico. contendo a 
atualização da programação das etapas seguintes. 

§" 69 b- requerente e o profissional poderão ser 
interj>elados conjutamente pelo DNPM para justifi
carem o Projeto de Pesquisa que, se aprovado, servi
rá, também, de base para a avaliação judiciai de in
denização ao proprietârio ou posseiro do solo. 

"Art. 22 ···········~··················· 
§ 1~> Da demonstração da exequibilidade eco-

nómica da lavra deverá resultar uma das seguintes 
situações. 

a) demonstração da viabilidade técnico
econômica da lavra; 

b) demonstração da inviabilidade técnico
económica da lavra; 

c) impossibilidade temporâria de demonstração 
da viabilidade ou inviabilidade técnico-econômica 
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da lavra por falta, em conjunto ou isoladamente, de 
tecnologia adequada, de mercado ou de infra
estrutura, em termos de enregia elétrica, estradas, á
gua industrial ou de qualquer outro tipo e cujo Jn
vi:stimento para a sua obtenção, inviabiliza o em
preendimento mineiro· como um todo. 

§ 29 No caso de acontecer o previsto na letra 
.. é do parágrafo anterior, os mOtivos alegados de
verão ser fundamentados com pareceres técnicos de
talhados. 

"Art. 26 C a: da pessoa, natural ou jurícfica, po- -
derá deter quantas autorizações de pesquisas dese
jar, sujeitando-se, contudo, ao pagamento de emo-
lumentos em quantia correspondente a ___ I{) (dez) 
ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional, por 500 hectares ou fração de área requerida, 
a qual deverá ser antecipadamente recolhida ao 
Banco do Brasil S/ A, à conta do Fundo Nacional 
de Mineração ---: Parte Disponíve~. bem como ao _ 
compromisso de manter, pelo menos, um (l) geólo-
go para cada 10 (dez) Alvarás de Pesquisa ou 
fração, pertencente ao seu quadro de pessoal ou a 
firma de prestação de serviços especializados, sob 
contrato, não comprometido com outro interessa
do, necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de 
pesquisa mineral. 

§ {'l No caso do titular ser pessoa jurídica o dis
posto no .. caput" deste artigo aplica-se a todas as 
empresas em que participe na condição de acíonista 
ou quotista controlador. 

§ 21' O titular de autorização de p~_squisa 

obriga-se, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua 
publicação no Diário Oficial da UniãC>, a demons
trar junto ao DNPM, atravéS das competentes Ano
tações de Responsabilidade Técnica - AR:f do 
Conselho Regional de Engenharia, Arqtiitetuta e 
Agronomia - CREA de jurisdição da área a pes
quisar 1 a vinculação entre cada Alvará de Pesquisa e 
o respectivo geólogo, bem como a relação entre tal 
profissional e título autoriza_tivo, prevista no "ca
put'' deste artigo, sob pena do seu cancelaiQento au
tomático, para todos os fins legais, com área sendo 
considerada livre. 

§ 3'1 A qualquer tempo, no decorrer do prazo 
de vigência do Alvará de Pesquisa, o DNPM poderá 
solicitar a comprovação prevista no parágrafo ante
rior, com o seu não atendimento e/ou a verificação 
de que os trabalhos de pesquisa mineral estão sendo 
desenvolvidos em desacordo com o previsto no "ca
put'' deste artigo, acarretando a instalação automá
tica de processo de caducidade dos r~pectivos Al
varás de Pesquisa. 

§ 4'1 Os títuloÇaulórizativos de pesquisa que fo
rem concedidos em desacordo com o disposto no 
parágrafo primeiro e no "caput" deste artigo não te
rão nenhum valor legal, não gerando quaisquer di
reitoS minerários. 

§ 5'1 A eventual substituição de geólogo aloca
do em área de determinado Alvar_~ de Pesquisa por 
outro, serã objeto de nQY11 ART p.o CREA, no pra
zo máximo de 60 (sessenta) dias, com a mesma de
vendo ser encaminhada ao DNPM para controle". 

''Art. 30 
a) de aprovação do relatório, quando ficar de

monstrada a viabilidade técnioo-econômica de la
vra; 

b) de não aprovação do relatório, quando ficar 
constatada insuficiência têcnica na sua elaboração 
e/ ou nos trabalhos de pesquisa realizados; 

c) de arquivamento do relatório, quando ficar 
demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da 
lavra~ 

d) de pendência de aprovação do relatório 
quando ficar caracterizada a impossibilidade tem-

porâria de demonstração da viabilidade ou da invia
bilidae técnico-econÓmica da lavra, conforme pre
visto na letra "c" do parágrafo 19 do artigci 22, deste 
Código. 

§ 1 'l Quando ocorrer o previsto na-letrã ~'d" do 
1'caput'' deste artigo, o DNPM estabelecerá novo 

--PraZO- Piira a sOlução do entrave apontado, ficando 
o t_itular da autorização de pesquisa obrigado a 
apresentai', ao final do mesmo, sob pena de arquiva
mento automático, novo estudo de_ viabilidade 
têcnico-ecoilômica da lavra que deverá concluir por 
uma das situações previstas no paiág"fafo primeirO 
do artigo -22 deste Código. 

§ 29 Caso o estudo de viabilidade técnico
económica da lavra, tenha como conclusão o previs
to ria letra "c" do parágrafo primeiro· do artigo 22 
deste Código, o DNPM, se constatado o empenho 
do titular da autorização de pesquisa em resõlver a 
pendêriCia aPontada, a seu critério, póâerá conceder 
sucessivamente, novos pra:z:os até a solução da mes
m-a, sendo, contudo, observado o disposto no pará
grafo anterior. 

§ 39 Acontecendo9 previsto no parágrafo ante
rior e caso o DNPM chegue à conclusão de que o ti
tular da autorização de pesquisa não tem condições 
ejoÚ meios de encontrar uma solução para a pen
-dé-ricia apontada, após ter tido maís de uma oportu
nidade, caracterizada pela sUCesSiva renovação de 
prazos e considerando o interesse específico do setor 
minerâ_iig __ e a constatação da existência de outras 
pCssoas,-naturãJS ou jUrídicas, que possuem capaci
dade de resolver o entraVe Que, temporariamente 
vem impossibilitando a de~onstração da viabilida
-de técnico-econômica da lavra, aquele Departamen
to, a seu critério, poderá declarar a disponibilidade 
da área objeto do Alvarã de Pesquisa, seguindo-se, 
no que couber, o disposto_no artigo 65 deste Códi
go. 

§ 4<.> Acontecendo o disposto no parágrafo an
terior, o titular precedente da autorização de pes
quisa terá direito ao recebimento de 1,1m ''royaltie" 
mensal sobre o faturamento líquido, Proveniente de 
qualquer venda das substâncias minerais existentes 
_na ârea, arbitrado Pelo DNPM, consiâerando os in
vestinientos por ele realizados e a rentabilidade eco
nômi_ça do empreendimento mineiro, caso não haja 
acor~º-~~s~e sentido entre o novo e o antigo titula
res. 

§ 5'1 No Edital, previsto no parágrafo segundo 
do artigo 65 deste Código,o DNPM, a seu critério, 
poderá estabelecer que a condição a ser atendida 
pelo novo titular serâ, unicamente, a solução da 
pendência que vem impedindo a demonstração da 
viabHidade técnico-econômica da lavra. 

§ 69 Acontecendo o disposto no parágrafo ter
ceiro deste artigo, o DNPM e Q antigo titular forne
cerão todos os dados, estudos e acervo técnico exis
tentes sobre a área ao novo titular". 

"Art. 80 
III- No caso de sociedaQe anôDima, folha do 

Diário Oficial, onde conste a sua constituição, bem 
como o respectivo Acordo de Acionistas, se houver. 

§ 1• ........••.•••.......•.•.••••••.•.• 
§ 2• ...................•..••••...•..•.. 
§ 3'? A empresa que apresentar" Contrato ou Es

tatuto Social e Acordo de Acionistas, bem como 
suas eventuais alterações futuras que, a critério do 
Ministério das Minas e Energia, não atendem o in
teresse nacional, terá negada ou suspensa sua auto
rização para funcionar como Empresa de Mine
ração. 

-§- 4<.> Todo contrato para a aquisição de tecno
logia estrangeira, ou para o aproveitamento de pro
fissiOnais estrangeiros, as~inado por Empresa de 
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Mineração, somente terâ valor legal após sua apro
vação pelo Ministério das Minas e Energia, ouvido 
o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CONFEA". 

"Art. 81 ......•....•....••.•.....•.•.•• 
§ 1 'l As alterações que importem na modifi

cação da razão social, darão lugar a novo Alvará de 
autorização para funcionar como Empresa de Mi
neração. 

§ 29 As alterações do Acordo de Acionistas im
Plicam nova análise e eventual aprovação do mesmo 
por parte do Ministério das Minas e Energia". 

.. Art. 8? A empresa de Mineração que não 
atender o disposto no artigo 80 deste Código, em 
seu ínci_so IIT e no seu parágrafo quarto ou que reali
zar alterações em seu registro ou nos documentos 
referidos em seu parágrafo terceiro, sem o prévio 
conhecimento do DNPM, sujeita-se a sanç-ões, in
clusive a perda de todos os direitos que lhe houve
rem sido outorgados." 

Art. 2'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições en contrário. 

Justificação 
Este projeto tem por objetivo introduzir alterações no 

Código de Mineração, instituído pelo Decreto-lei n'l227, 
de 28 de fevereiro de 1967, com as modificações posterio
res, de maneira a aperfeiçoar e modernizar alguns de 
seus dispositivos e, desta forma, atender vastos reclamos 
de setores da comunidade mineral do Pais. 

É proposta a alteração dos artigos 13, 16, 22, 26, 30, 
80, 8 I e 82 vl@n~o dar ao Governo Federal mecanismos 
legais mais eficazes que contribuam para uma melhor 
-administração dos recursos minerais do País, de compe
tência exclusiva da União. 

Assim, o inciso II do artigo 13 é modificado visando 
daf ao Departamento N acionai da Produção Mineral -
DNPM mais força institucional no sentido de obter in
formações do setor mineral de importância fundamental 
em seu papel de principal agente da União, enquando 
administradora exclusiva dos recursos minerais do País, 
que constituem propriedáde da Nação. Tal alteração é 
necessária porque, infelizmente, hoje, o DNPM, com a 
redação atual deste inciso, não tem tido força para exer
cer em sua plenitude a administração de nossos recursos 
minerais. 

Existem notícias OficiosaS de que algumas multinacio
nais já questio~aram o DNPM em relação à solicitação 
de informações de natureza geológica, illegando não se
rem obrigadas, legalmente, a atender os pedidos daquele 
Departamento do Ministério das Minas e Energia. 

Pelo exposto, é importante a modificação da redaçào 
atual do inciso em questão de maneira a permitir que o 
DNPM possa exercer enúua plenitude a fiscalização das 
atividades mineráfias no País e por outro lado, se infor
mar acerc~ do que acontece neste importante setor da 
economia nacíonal. 
_ As Jll-Odiftcaçõ~ propostas para o artigo 16 objetivam 
permitir a liberação mais rãPida, do Alvará de Pesquisa, 
desburocratizandO a sistemâtica atual e criando con
dições para que o DNPM possa exigir um Projeto de 
_P~squisa Cri! substituição ao atual Plano de Pesquisa. 
-.Pçlo prazo atual de 60 (sessenta) dias que é dado pelo 
C6éligo, não é possível a obtenção dos dados de campo 
necessários à elaboração de um projeto e, tão-somente, 
de um plano que, pela escassez de informações não tem 
utilidade nenhuma. Tal Projeto de Pesquisa ê de grande 
importância para o DNPM poder fiscalizar adequada~ 
mente o andamento das pesquisas minerais em anda
mento no País. 

As modificações proposta para os artigos 22 e 30, 
combinadas, apresentam grande importância ntoderni~ 
zadora em relação à situação atual, considerada muito 
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dura quanto à obrigatoriedade de se demonstrar no Re
latório Final de Pesquisa a viabilidade técnico
econômica da lavra. Acontece que, muitas vezes, isto 
não é possível, embora o depósito tenha grande tonela
gem de minério, por causa de problemas tecnológicos, de 
mercado ou mesmo Ó" infra-estrutUra do local da jazida. 
Atualmente, o minerador, diante da impossibilidade téc
nica de demonstração da viabilidade técnico-econômica 
da lavra e, em face da exigência legal, para não perder, às 
vc;zes, gran"'des investimentos já realizados, elabora r~la
tórios ufrios" ou pouco conclusivos. O DNPM, diante 
desta situação de fato, vem aprovando tais relatórios, 
contUdo, vem exigindo, quando do Plano de Aproveita
mento Econômico, novo -estudo de viabilidade t~nico
econômíca, o que é ilegal, uma vez que o Código de Mi
neração não exige isto e nem dâ poderes àquele Departa
mento para fazer tal exigência. As pfoJ)ostas apresenta
das viriain sanar tal tipo de irregularidade na medida em 
que seus dispositivos mostram flexibilidades legais que 
permitirão aá DNPM, ao seu critério e não do minera
dor, dar o direcionamento mais]usto à questão, de acor
do com o interesse do País. 

A modificação proposta para o artigo 26 é da mais 
alta importância tendo em vista que a sua redação atual 
é totalmente incompatível com a realidade do desenvol
vimento mineral brasileiro. Por causa dela surgiram mi
lhares de "empresas fantasmas" ou as chamadas "papers 
companys" (em face da grande utilização deste artificjo 
pelas multinacionais) como meio de burlã-Ja. Toda em
presa de mineração que realiza pesquíSa mineral, na fase 
chamada de prospecção regional, necessita de uma ãrea 
muito grande para a compreen~ão da geologia, de modo 
a selecionar os ambientes geológicos específicos passíveis 
de conterem a substância mineral procurada. Nestas 
condições, 50 Alvarâs de Pesquisa é uma quantidade ir
real em face das necessidades das empresas principal
mente aquelas de grande porte. 

Parte importante da comunidade mineral brasileira 
propugna pela simples revogação do artigo 26. Não en
tendemos a questão desta maneira, tendo em vista que, 
embora sejamos favorâveis à liberaçãQ do número de Al
varâs de Pesquisa, acreditamos que é extremamente ne
cessârio a _existência de m__e_canismos legais que impeçam 
que as empresas ejou pessoas fisicas fiquem "sentadas" 
em cima das âreas sem realizar a pesquisa mineral. Em 
nossa opinião as alterações propostas encerram tais me
canismos, calcados na obrigatoriedade de pagamento de 
emolumentos, de certa forma elevados, e da manutenção 
permanente de geólogos alocados nas frentes de pesqui
sa. Se aprovados o_s_ dispositivos propostos, o minerador, 
se quiser manter vastas áreas sem a realização das pes
quisas correspondentes, terâ que dispender grande quan
tia de dinheiro no pagamento de emolumentos e de 
geólogos. 

Outro aspecto importante desta alteração é que, se 
aprovada, a qualidade dos trabalhos de pesquisa tende a 
melhorar em face da exigência de um geólogo para cada 
10 Alvarâs de Pesquisa·:--

As alterações inseridas nos artigos 80, 81 e 82 são de 
grande relevância para o interesse nacional. Atualmente 
qualquer sociedade anônima para ser autorizada a fun
cionar como empresa de mineração, além de outros do
cumentos burocrâticos, sõ ê exigida a folha do Diário 
Oficial que conste a sua constituição ou seja, tão
somente, o seu Estatuto Social, que, todos sabemos rião 
contêm os itens mais importantes na vida de uma com
panhia. O documento realmente importante na empresa 
~ o Acordo de Acioriistas onde são pactuadas todas as 
obrigações de seus sócios. É aí que, como freqUentemen
te se observa, sócios m"iriorifãriOS,--na--inãioiíà das vezes, 
estrangeiros, detém o poder real na vida da empresa 
atravês de regalias especiais de natureza técnica e/ou co
mercial, que podem ser nocivãs ao interesse do País. 
Nessas condições, salta à vista a necessidade no DNPM 
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ter conhecimento do acordo de acionistas para bem ad
ministrar os recursos minerais do País, pertencentes à 
Nação brasileira. 

A alteração proposta dá ao DNPM a força necessâria 
para, naqueles cas_os em que o interesse nacional está 
sendo prejudic€J.dO, negar ou cancelar o registro da em
presa de mineração. 

Por outro lado, a modificação dá condições ao Gover
no Federal de controlar, mais adequadamente, a compra 
de tecnologia estrangeira e selecionar melhor o eventual 
aproveitamento de profissionais estrangeiros. 

A comunidade de geólogos e engenheiros de minas do 
País tem lutado no sentido de que se exerça um controle 
mais efetivo s_obre esta questão, tendo em vista que, em 
muitas· sitUaçõeS-, nlesmo o Brasil, possuindo técnicoS ca~ 
pacitados e tecnologia disponível, os mesmos são preteri
dos em beneficio dos estrangeiros, principalmente pelas 
empresas multinacionais-. Daí a necessidade do Conselho 
Federal de EngenParia, A rquitetura e Agronomia -
CONFEA ser ouvfdo neste assunto, permitirido ao Mi
nistério das Minas e Energia ter o respaldo da engenha
ria nacional quando da autorização ou da negação da 
importação de tecnologia e de profissionaiS estrangeiros. 

Esperamos ter demonstrado o alcance do projeto e 
seus elevados objetivos no sentido de modernizar a ad
ministração dos recursos minerais pela União e de defen
der os interesses maiores do País. 

Esta é a meta principal deste projeto. 
Sala das sessõ_es, 29 de s_etembro de 1983. - Lãzaro 

Barboza. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 
1967 

Dá nova reda~ào ao Decreto-lei nl' 1.98S (Código 
de Minas, de 29 de janeiro de 1940. 

Art. 13. As pessoas naturais oú jurídicas que 
exerçam atividades de pesquisa, lavra, beneficiamento, 
distribuição, consumo ou industrialização de reservas 
minerais, são obrigadas a facilitar aos- agentes do Depar
tamento N acíonai da Produção Mineral a inspeção de 
instalações, equipamentos e trabalhos, bem como a 
fornecerMlhes informações sobre; 
r- volume da produção e características -qualitativas 

dos produtos; 
II- condições técnicas e-econômicas da execução dos 

serviços ou da exploração das ati vidades mencionadas 
no caput desse artigo; 

111 - mercados e preços de venda; 
IV- quantidade e Coi1dições técnicas e econôniiciis 

do consufllo de produtos minerais. 

Art. 16. A autorização de_ pesquisa será pleiteada 
em requerimento dirigido ao Ministro das Minas e Ener
gia, entregue mediante recibo no Procolo do DNPM, 
onde serâ mecanicamente numerado e registrado deven
do ser apresentado em duas vias e conter os seguintes ele
men1os_de inform~~~~- e prova: 
I- nome, nacionalidade, estado civil, profissão e do

micílio do requerente; em se tratando de pessoa jurfdica, 
cópia do Alvará de Autorização para funcionar como 
Empresa de Mineração e, também, prova de registro des
se título no Departamento Nacional do Registro do Co
mércio; 
II- designação das substâncias a pesquisar, a ãrea 

em hectares, denominação e descrição da localização da 
ârea pretendida em relação aos principais acidentes to
po-grlffic-oS-áil: -região, o nome dos proprietários das terras 
abrangi,das pelo perímetro delimitador da ãrea, Distrito, 
M unic1pio, Comarca e Estado; 
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III- planta, em duas vias, figurando os principais 
elementos de reconhecimento, tais como, estradas de fer
ro_, rodovias, pontes, túneis, marcos quilométricos, rios, 
córregos, lagos, vilas, divisas das propriedades atingidas 
e confrontantes, bem assim a definição gráfiCa da área, 
em escala adequada, por figura geométrica, obrigatoria
mente formada por segmentos de retas com orientação 
Norte-Sul e Leste-Oeste verdadeiros com 2 (dois) de seus 
vértices, ou, excepcionalmente I (um) amarrado a ponto 
fixo e inconfundível do terreno, e os lados definidos por 
comprimento e rumos verdadeiros, alêm de planta de si
tuação da _área; 

IV - prova de nacionalidade brasileira; 
V - plano dos trabalhos de pesquisa, conveniente

mente locados em esboço geológico, de responsabilidade 
de técnico legalmente habilitado com orçamento previs
to para a sua execução, e indicação da fonte de recursos 
para o seu custeio, ou da disponibilidade dos fundos: 

a) o requerente e o técnico poderão ser interpelados 
conjuntamente pelo DNPM, para justificarem O plano 
de pesquisa e respectivo orçamento, assim como quanto 
à garantia do suprimento de recusas necessários ao cus
teio dos trabalhos; 

b) o DNPM poderá aceitar que o requerente abra 
conta em estabelecimento de crédito, mediante depósito 
vinculado, paulatinamente liberado à medida da exe
cução dos_ trabalhos de pesquisa; 

c) o plano de pesquisa com orçamento aprovado pelo 
DNPM, servirá de base para a avaliação judicial de inde
nização aci proprietário ou posseiro do solo. 

Parágrafo único. Quan.do a autorização de pesquisa 
fo-r requerida em terreno de terceiros, Õ plano de pesqui
sa deverã incluir, obrigatoriamente, o cronograma de 
sua realização. 

Art. 22. A autorização serã conferida nas seguintes 
condições, além das demais constantes deste Código: 

I- o titulo será pessoal e somente transmissível no 
caso de herdeiros necessários ou cônjuge sobrevivente, 
bem como no de sucessão comercial, desde que o suces
sor satisfaça os requisitos dos números I, IV e V, do art. 
16; 

II- a autorização valerã por 2 (dois) anos, podendo 
ser renovada por mais I (um) ano, mediante requerimen
to do interessado, protocolizado até 60 (sessenta) dias 
antes de expirar-se o prazo de autorização, observadas as 
seguintes condições: 

a) do requerimento de renovação deverá constar rela
tório dos trabalhos realizados, com os resultados obti
dos, assim como, justificativa do prosseguimento da pes
quisa; 

b) o titular pagarâ emolumentos de outorga do novo 
Alvarâ e da taxa de publicação. 

UI- os trabalhos de pesquisa não poderão ser execu
tados (ora da ârea definida no Alvará de Pesquisa; 
IV- a pesquisa em leitos de riÕs navegãveis e flutuá

veis, nos lagos e na plataforma submarina, somente serã 
autorizada sem prejuízo ou com ressalva dos interesses 
da navegação ou flutuação, ficando sujeita, portanto, às 
exigências que forem impostas nesse sentido pelas auto
ridades competentes; 

V - a pesquisa na faixa de domínio das fortificações, 
das estradas de ferro, das rodovias, dos mananciais de á
gua potâvel, das vias ou logradouros públicos, depende
rã, ainda, de assentimento das autoridades sob cuja juris
dição as mesmas es_~iverem; 

VI - serão respeitados os direitos de terceiros, ressar
cindo o titular da autorização os danos e prejuízos que 
ocasionar, não respondendo o Governo pelas limitações 
que daqueles direitos possam advir; 

vn - as substâncias minerais extraídas durante a pes~ 
quisã, só- poderão ser removidas da ãrea para anãlise c 
ensaios-Industriais, podendo, no entanto, o DNPM au-
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torizar a alienação de quantidades comerciais destas 
substâncias minerais, sob _as condições que especifica;-

VIll- na conclusão dos trabalhos, de~tro--dO-Prazo 
de vigência da autorização, e sem prejuízo de quaisQuer 
informações pedidas pelo DNPM, o titular apresentarã 
Relatório circunstanciado, elaborado por profissionallC.:. 
galmente habilitado, com dados informativos sobre a·re-. 
serva mineral da jazida, a qualidade do minério ou subs
tância mineral útil e a exeqUibilidade de lavra, nomeada
mente sobre os seguintes tópicos: 

a) situação, vias de acesso e de comunicação; _ 
b) planta de levantamento geológico da área pesqui

sada, em escala adequada; 
c) descrição detalhada dos afloramentos naturais da 

jazida e daqueles criados pelos trabalhos de pesquisa; 
d) qualidade do minêl"io ou substância mineral út11 e 

definição do corpo minetal; 
e) gênese da jazida, sua classificação e comparação 

com outras da mesma natureza; 
f) tabulação dos ~olumes e teores necessários ao cãl

culo das reservas medidas., indicada e inferida; 
g) relatório dos ensaios de bepeficiamento; e 
h) demonstração da exeqUibilidade económica da la

vra. 

Art. 26. Cada pessoa natural ou jurídica poderá de
ter, no máximo, 5 (cinco) autorizações de pesquisa pa~a 
jazidas da mesma Classe. - -
.... ._ ............... .__.__, ... ~ ........ •.• .......... ..,. .• 

Art. 30. Realizada a pesquisa· e apresentado o Rela
tório á que se refere -o inCiso VIII do art. 22 deste Códi
go, o DNPM mandara, verificai" "iri loco" a sua exatidão 
e, em face de parecer conclusivo da (>ivisão d_o _Fomento 
da Produção Mineral, proferirá despacho: 

a) de aprovação do Relatório, quando fiCar demons
trada a existência da jazida; 

b) de não aprovação do Relatório, quliildo ficar conS~
tatada insuficiência dós trabalhos de pesquisa ou defi
ciência técníca- na sua elaboração, que impossibilitem a 
avaliação da 'jazida; e, 

c:) de arquivamento do Relatório, quando for prova
da a inexistência da jazida. 

Parágrafo único. A aprovação ou o arquiVame~to 
do Relatório, impoftã. ria -âeclaração oficial de que a área 
está convenientemente pesquisada. 

CAPITULO VIl 
Da Empresa de Mineração 

Art. 80. Entende-se por Empresa de Mineração, 
para os efeitos deste Código, a firma ou sociedade cons
tituída e domiciliada no País, qualquer que seja a sua 
forma jurídica, e entre cujos objetivos esteja o de realizar 
aproveitamento de jazidas minerais no território nacio
nal. 

§ I'>' Os componentes da firma ou sociedade ague se 
refere o presente artigo, podem ser pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras, mas nominalmente 
representadas no instrumento de con&tituição da E;m
presa. 

§ 2"'- A firma indiVidual só poderá ser constituída por 
brasileiro. · 

Art. 81. A Empresa de Mineração, para obter_ oÜ.:
torga do direito de pesquisar ou lavrar jazida miileral, ou 
exercer atividade de mineração no País, depende de ãu
torização para funcionar, cõnferida por Alvará do Mi
nistro das Minas e Enei-gia, mediante requerimento da 
Empresa já constituída apresentado no DNPM, acom
panhado dos seguintes elementos de instrução e de pro
va: 

.. § . ;.,.· . A; ~~~~~ j~;id·i~~; ~;r·;~~e·i;~~' ~ ~~~;r~~~~1~ 
sua personalidade, apresentando os., seguintes documen
tos, legalizados e tradu2:idos: 

a) escritura ou instrumento de Co_nstituição; 
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b) estatutos, se exigidos, no País de origem: 
c:) certifiCado de estarem legalmente constituídos na 

forma das Leis do País de origein; -
§ 2'>' O título de autorização para funcionar será uma 

via autêntica do respectivo Alvará, o qual deverá ser 
transcrito no lívro próprio do DNPM e registrado em 
original ou certidão no Departamento de Registro do 
Comércio do Ministério da Indústria e do Comércio. 

(Às Comissões de Constitufção e Justiça, de Minas 
e Energi~ de Economia e de- F'inahças.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N'>' 110, DE 1983 

Dispõe sobre o Cfedendamento de entidades jiUltO 
à Mesa. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l'>' As entidades de empregados e empregado
res, de prÕfissionais liberais e de funcionários públicos, 
desde que de grau superior, poderão, oficíalmente, cre
denciar representantes junto ã Mesa, para o fim de pres
tar esclarecimentos ou sugestões sobre matéria relativa 
aos interesses que representam. 

§ I"' Haverá, apenas, um representante por entidade, 
que será responsável, perante o Senado, pelas infói"
mações e opiniões que emitir. 

§ 2'>' Caberá aos representantes: 
1- fornecer subsídios, em nível técnico e de caráter_ 

exclusivamente documentai, informativo e ilustrativo, ao 
Relator, aos membros das Comissões e aos órgãos de as

-s_essoramento legislativo; 
II- comparecer às reuniões das Comissões, mediante 

convite, para emitir opinião, de _natureza técnica, sobre 
proposições ou matérias de interesse da entidade. 

§ 3'>' O c;redenciamento de que trata esta Resolução 
será exercido sem_ ônus para o Senado. 

Art. 29 O 1 9-Secretário expedirá as credenciais para 
acesso dos representantes às dependências do Senado, 
excluídas as privativas dos Senadores._ 

Art. 3'>' A presente Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

n de fundamental iniPoftância para as Casas do Con
gresso manter estreito relacioDarriento com ã.s entidades 
e órgãos-que integram a chamada sociedade civil brasi
leira. Isso é tanto mais significativo quàilfo se sabe que 
uma verdadeira democracia somente se realiza onde exis
te uma adequada participação da comunidade nas gran
des decisões nacionais, decorrendo, então, a necessidade 
de ouvir e auscultar aquilo a que Tocqueville denomi
nou, co'm propriedade, de "instituições intermediárias". 

-Tal procedimento se totna imprescindível no exame de 
proposições, em que a audiência de órgãos fepresentati
vos de categorias econômicaS- de empregados, prolissio
naís liberais, funcionários públicos, pode trazi::r valíosos 
subsídios ao esclarecimento das matérias. ESc1arecimen
tos, estes, prestados diretamente aos Relatores, membroS 
de Comissão e órgãos de assessoramento, com vistas a 
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um adequado equacionamento e definição do assunto 
em debate. 

Preenchendo Iacui"iã Regimental, cuida o projeto de 
institucion-aliZar, disciplinando, meio e forma de exerci
tar aquela colaboração, de todo necessária e impres
cindível. 

Inspira-se, a proposição, em instituto existente em ou
tras Casas Legislativas- inclusive nos Estados Unidos 
da f.-mé_çiça -\ de igual forma, jã consagrado no Regi
mento Interno -da Câmara dos Deputàôos, com as íno- -
vações que entendemos oportunas. 

.b. o caso, por exemplo, da inclusão do_órgão represen
tativo do funcionafisino. p~blico em elenco dos que po
dem cred6nciar junto à Mesa para a prestação de subsí
dios e in(Qrmações. 

E, ainda, da elasticidade que se empresta à extensão 
daquela ativida(ie, não mais restrita ao só fornecimento 
de subsídios de caráter documental ou informatiVo, mas 
também. opinativo, ainda que a nível exclusivamente têc
nico. 
.~ medida_ ora prOp_os_ta vem ao encontro de justos an

siíps daqueleS tão iffiportantes veícUlos de àtuã.ção das 
diversas categorias profissionais, expressos, inclusive, 
nas diversas suge:;;tões que para tanto nos foram encami
nhadas, entre estas - destaque-se - a que ofereceu a 
Direção do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetu-

- _ r~ e Agronomia. 
Pelas razões expostas creio ser induvidoso que, con

tando com o apoio dos eminentes colegas, venha a pro
posição em apreço a se converter em norma regimental, 
pra:piciando, dessa maneira, ao Senado Federal melhor 
cumprir a sua função permanente e específica de repre
sentar os interesses da Federação e de expressar os senti
mentos de nacioitalidade. 

Sàla das Sessões, 30 de setembro de 1983.- Marco 
Maclel. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Direto
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os pro
jetas lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lâzaro Bar

boza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurs-o. Sem revisão cÍ~ orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de entrar no tema principal do meu pronuncia
mento desta tarde, farei um apelo ao Ministério da Agri
cultura, no sentido de que procure resolver problema ex
tremamente grave cOm que se debatem agricultores gaia
nos, notadamente os do sudoeste do meu Estado: já ini
ciando o mês de outubro, época do plantio da soja, não 
existe em Goiás onde o agricultor possa C?mprar um só 
quilo de semente de soja. 

Mais uma vez hã a imprevisão do Governo, nO que· 
toca_ a safras agríColas, no momento em que se aproxima 
o periodo do plantio, quando os agricultores já estão de
salentados pela alta desenfreada dos juros, pelo _çusto 
monstruoso dos _insumos, custo monstruoso que fez su
bir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para quase 250 mil 
cruzeiros uma tonelada de fertilizantes. Além disso, não 
hâ Sequer sementes para serem deitadas ao solo. 

Em toda a região sudoeste de Goiás, Estado que V. 
Exf Sr. Presidente, e eu representamos nesta Casa, hâ 
uma grita generalizada dos produtores. Esses agriculto
res têm procurado entrar em cantata com diversos ór
gãos do Ministério da Agricultura, sem que atê agora te
nham encontrado qualquer perspectivas no sentido de 
ser resolvido esse problema do fornecimento de sementes 
a preço compatível. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, focalizo, agora, o obje
tiyo principal de minh@. estada na tribuna nesta tarde. 



Outubro de 1983 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em discursos anteriores, e buscando aproveitar minha 
estada _temporâria no Senado da República, tenho pro
posto uma série de projetas de lei tendentes a modificar, 
de forma estrutural, o Código de Mineração do Brasil, 
Código de Mineração esse- que-é obsoleto, que não cor
responde às nossas realidades, que não protege as rique
zas do subsolo e marginaliza centenas, milhares de pes
soas que se envolvem com a mineração. Com essas pro- -
posições busco corrigir eSses desvios. 

Já apresentei três projetas rias semanas anteriores. 
Hoje trago à consideração da Casa oUtro projeto, desta 
feita alterando os arts. 13, 16, 22, 26, 30, 80, 81 e 82 do 
Código de Mineração. -

Esta proposição tem o objetivO de corrigir as enormes 
distorções que já aponteT,-piOCU.rando aperfeiçoar e mo
dernizar alguns dos dispositivos do Código e, desta for
ma atender, a reclamos de vários setores de comunidade 
mineral brasileira. 

O G_oyerno Federal precisa de mecanismos ágeis nesse 
setor, para que possa administrar c_orretamente os recur
sos minerais que estão sob a guarda da União. 

Assim, o inciso II do art. 13 é modificado visando dar 
ao Departamento Nacional da produção Mineral -
DNPM, mais força instituiciónal, no sentido de obter in
formações do setor mineral de impOrtância fundamental 
em seu papel de principal agente da União, enquanto ad
ministradora exclusiva dos recursos minerais do País que 
constituem propriedade da Nação. Tal alteração é neces
sária, porque, infelizmente, hoje, 'o DNPM, com a re
dação atual deste inciso do_ Código, não tem tido força 
para exercer em sua plenitude a adminísirB.çào de nossos 
recursos minerais. 

Existem noticias oficiosas de que algumas multinacio
nais já questionarem o DNPM em relação à solicitação 
de informações de natureza geológica, alegando não se
rem obrigadas, legalmente, a atender os pedidos daquele 
Departamento do Ministério das Minas e Energia, o que 
efetivamente constitui i.uli-ãbsurdo. 

Tendo em vista as lacunas, os _erros, as comissões, pa
recendo mesmo que o Código de Mineração do País foi 
feito para ser fraudado, as empresas multinacionais que 
aluam no setor de mineração Chegam a cometer abusos 
sem conta, e não apenas as empresas multinacionais, até 
mesmo as empresas nacionais e estatais chegam a frau
dar o Código de Mineração. 1:: o caso, por exemplo, das 
empresas fantasmas. Há três anos denunciei aqui, no Se
nado, a existência dessas empresas fantasmas. Apenas 
uma empresa multinacional; do grupo BRASCAN, uma 
empresa .. holding", a PROMISA, tem cerca de 5_0 em
presas fantasmas, com capital fantasma, com sede fan
tasma, com diretorias fantasmas, com -o único objetfvo 
de obter, a cada dia, quantidade maior de alvarás de pes
quisa, que chegam a tomar conta de Estados inteiros. 

Sabemos, pela experiência que já temos no setor da 
mineração, efetivamente se_ fazem necessários grandes 
ãreas, para pesquisa, para que, na medida em que vão 
sendo apuradas ocorrências geológicas, as áreas possam 
ser descartadas. 

Lamentavelmente, em virtude _de_o Código não ser um 
instrumento dinâinico, em virtude de o Código não ser 
um instrumento atento à realidade brasileira, é que esses 
abus-os são cometidos a sol claro. 

Assim, Sr. Piesidente~ enfatizamos ser importante a 
modificação da redação atual do ID.clsã em questão de 
maneira a permitir que o DNPM possa exercer em sua 
plenitude a fiscalização das atiVidades minerárias no País 
e por outro lado, se informar acerca do que acontece nes
te importa,nte setor da economia nacional. 

As modificações propostas para o artigo 16 objetivam 
permitir a liberação mais rápida do Alvará de PeSquisa, 
desburocratizando a sistemática "atUal e criando con
dições para que o DNPM possa exigir um Projeto de 
Pesquisa em substituição <io atual Plilno de Pesquisa~ 
Pelo prazo atual de 60 (seSsenta) dias que ê dado pelo 

Código, não é possível a obtenção dos dados de campo 
necess-ários à elaboração de um projeto e, tão-somente,
de um plano que, pela escassez de informações não tem 
utilidade nenhuma. É apenas uma fraude. Tal Projeto de 
Pesquisa é de grande importância para que o DNPM 
possa fiscalizar adequadamente o andamento das pes
quisas minerais em c_urso em todo o País. 

As modificações propostas para os artigos 22 e 30, 
combinadas, apresentam grande importância moderni
zadora em relação á situação atual, considerada muito 
dura quanto à obrigatoriedade de se demonstrar no Re
latório Final de Pesquisa a viabilidade técnico
económica da lavr:a. Acontece que, muitas vezes, isto 
não é possível, embora o depósito tenha grande tonela
gem de minério, por Causa de problemas tecnológicos, de 
mercado_ ou mesmo da infra-estrutura do local da jazida. 
Atualmente, o minerador, diante da impossibilidade téc
nica de denlonstração da vi.ibilidade técnico-económica 
da lavra e, em faCe da exigência leiat, ~ara não pefder, às 
vezes, grandes investimentos já realizados, elabora rela
tórios "frios" ou pouco conclusivos. O DNPM, diante 
dessa situação de fato, vem aprovando tais relatórios, 
contudo, vem exigindo, quando do Plano de Aproveita
mento Económico, novo estudo de viabilidade técnico
económica, o que _é ilegal, uma vez qUe o Códi8o de Mi-
neração não exige istó e nem dá poderes àquele Departa
mento para fazer tal exigência. As propostas apresenta
das viriam sanar tal tipo de irregularidade nã medida em 
que seus disposi_tivos mostra~ flexibilidades_ legais qu~ 
permitirão ao DNP~( ao seu critério e não -do ffiinira
dor, dar o direcionamento mais justo à questão, de acor
do com os soberanos interesses do País. 

A modificação. pioposta para o ·artigo 26 é_ da: mais 
alta importância tendo em vista que a sua redação atuat 
é totalmente incompatível com a realidade do desenvol
vimento mineral brasileiro. Por causa dela é que surgi
ram e ainda surgem as "empresas fantasmas", sobre as 
quais há pouco me referi. 

Parte irirp-õrtãrite da comunidade i:nineral brasilefra 
propugna pela simples revogação do artigo 26. Não en
tendemos a que.<::t:io-desta maneira, tendo em vista que, 
embora sejamos favoráveis à liberação de um número de 
Alvarás_ de Pesquisa bastante amplo, acreditamos que é 
extremamente necessária a existência de mecanismos le
gais que impeçam que as empresas efou pessoas fisicas 
fiquem "sentadas" em cima dos alvarás e daquelas áreãs 
sem realizar a pesquisa mineral. -

Em nossa opinião as alterações propostas encerram 
tais mecanismos, calcados na obrigatoriedade de paga
IJ!~_i!t-º __ çl_r;:: ~ll!q_lgm__~p_t_q_s, _ _!le __ ~~!J:ªJorm~u~l~_vaçlp_!l,_ e_g_a 
manutenção permanente de geólogos alocados nas fren
tes de pesquisa. Se aprovados os dispositivos propostos o 
minerador, se quiser manter vastas áreas sem a reali
zação das pesquisas correspondentes, terá que disperider 
grande quantia em dinheiro no pagamento de emolu
mentos e _de geólogos, jâ que ele terá que manter, pela 
proposição em tela, um geólogo permanente, em carãter 
definitivo, -para cada dCi áreas requeridas~ Com isto 
acabam-se os abusos de ficarem os empresãfios, e Sobre
tudo empresários multinacionais, que operam no setor 
de minério, assentados em cima de enormes áreas sem fa
zerem pesquisa alguma. 

óútro- aspeCto ini.portante dessa alteração é que, se 
"ãProvada, a qualidade dos trabalhos de pesquisa tendC a 
melhorar em face da exigência de um geólogo para cada 
10 Alvarás de Pesquisa, oferecendo assim ao Governo 
perfeitas condições de ter um inventário e um controle 
mais rígido de todas as ocorrências minerais já trabalha
-das. Como acontece --ã.tualmeilte, ê impossível ter-se o -
mapeamento completo das ocorrêricias minerais do País,-~ 
porque certas empresas obtêm quantidades enormes de 
alvarás, não fazem pesquisa ou pesquisam muito mal, 
apresentam apenas um relatório frio e ficam assentados 
em cima dessas áreas. Quando descartam essas áreas 
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acabam não encaminhando ao DNPM nenhum relatório 
conclusivo._Amanhã, se outro minerador se interessa em 
trãbalhar naquela área, ele nãO tem nenhum dado técni
co anterior, obrigado a dispêndio dC grandes investimen
tos, novamente num trabalho que o próprio Governo já 
deveria ter àquela altura, inctusive registrado em compu
tadores. 

As alterações inseridas nos-3.rtigos 80, 81 e-82 são de 
grande relevância para o interesse nacional. Atualmente, 
de qualquer sociedade anônima para ser autorizada a 
funcionar como empresa de mineração, além de outros 
documentos burocráticos, só é exigida a Folha do Diário 
Oficial que conste a sua constituição ou seja, tão
somente, o seu Estatuto Social, que, todoS sabemos, não 
contém os itenS mais importantes na vida de uma cOm
panhia. O documento realmente importante na empresa 
é o chamado Acordo de Acionista -_que quase sempre 
existe ou fatalmente existç por trás dos panos - onde 
são pactuados todas as obrigações de seus sócios. 1:: ai 
que, como freqiientemente se observa, sócios minori
tários, na maloiía das vezes, estrangeiros, detêm o poder 
real na vida da empresa através de regalias especiais de 
natureza técnica e/ou comei'cial, que podem ser nocivos 
aos interesses do País. Nessas condições, salta à vista a 
necessidade do DNPM ter conhecimento do Acordo de 
Acionistas para bem administrar os recursos minerais do 
País, pertencentes à Nação brasileira. 

A alteração proposta dá ao ONPM a força necessária 
para,- naqueles casos em que o interesse naciOn"ãf está 
sendo prejudicado, negar ou cancelar o registro da em
presa de mineração. 

POr outro lado, a modificação oferece ainda condições 
ao Governo Federal de controlar, mais adequadamente, 
a_compra de tecnologia estrangeira e selecionar melhor o 
eventual aproveitamento de profissionais estrangeiros, 
para não acontecer o que normalmente vem acontecendo 
em setores onde o Brasil não tem qualquer necessidade 
de comprar tecnologia, compra-se tecnologia desconhe
cendo, relegando a um terceiro plano, conhecimentos 
técnicos já bastante desenvolvidos por brasileiros mes
mos.~ o caso, por exemplo Sr. Presidente, das pesquisas 
feitaS peloS técnicos da Metais de Goiás S/ A, META
Gb, para o aproveitamento do titânio a partir do anatá
sio, ocorrência mineral, como disse outro dia nesta Casa, 
que há alguns anos era apenas uma curiosidade do setor 
e que hoje já não é mais apen-as uma perSpectiva; é uma 
garantta de que o Brasil, através, do Estado de Goiás, 
onde s_e situa a maior -parte das jazidas de anatásio do 
País venha a ter grande independência no setor do titâ
nio, esse material que na forma de liga, será mais impor
tante nos próximos an-õs do que foi propriamente acha
mada Civilização-do Alumínio, uma vez que o titânio; 
pelo seu largo uso na indústria bélica, indústria naval, 
sobretudo, para a fabricação de submersíveis, está atin
gindo, no mercado mundial, preços astronómicos. 

A comunidade de geólogos e de engenheiros de minas 
no País tem lutado no sentido de que se exerça um con
trole mais efetivo sobre essa questão, tendo em vista que, 
em niuitó.s sihiações, mesmo o Brasil possuindo técnicos 
capacitados e tecnologia disponível, os mesmos são pre
teridos em benefício dos estrangeiros, o que se constitui 
nuiJ_1 absurdo, mas isto comumente ê feíto, n_otadamente 
pelas empresas- estrangeiras que operaffi ~o setor, ·no 
País, e que são effi gfande quantidade. Daí a necessidade 
do Conselho Fs:deral de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, CONFEA, ser ouvido neste ássunto, permi
t1ndo ao Ministério das Minas e Energia ter o respaldo 
da Engenh-aria nacio!J-al, quando da autorização ou da 
negação de imPortação de tecnologia e de P~?_!íssionais 

- estrangeiros. 

Esperamos ter demonstrado o alcance do proje~o ~os 
~eus elevados objeÜvo~;-_no sentido de moderniZar a ad
Íninistração dos recursos minerais pela União e de defen
der os interesses- maiores do País. 
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Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eram -;,s. consi~ 
derações que eu desejava t~r, à guis-a dejusqqcar-mai~ 
um projeto de lei que encaminho à consideração da Ca~ 
sa, reformulando o Código de MineraçâO. ~-o quarto 
projeto que apresentamos nas últL~.;ts tr~s _ s~~ã.llãS, e 
ainda pretendemos apresentar mais algu~s. Se opfaffi-Os -
peta estratégia de apresentar projetas avulsOs, e nãO um 
projeto consolidado do Código de Mineração, é porque 
sabemos que se optássemos por Um pl'ócesso de consoli-
dação do Código de Mineração, os óbices seriaJl! tama
nhos que acabariam p"or não se~erii rémovidos e, com is
so, o Brasil haveria de continuar, ainda por largO tempo, 
a ter as suas riquezas minerais sendo entregues, de m_ãos 
beijadas, sendo dilapidadas, em desfavor do povo brasi~ 
(eira, que é _o seu teal proprietário. _ 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, (Muít() bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Com a pala
vra o nobre Senador Josi!: _Ign.áci~ 

O SR. JOSt IGNÁCIO (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte __ discurs_o. Sem revisão--dQ orador.}:--:-_ $r. Presi
dente, Srs. Senadores, encontra-se na pauta da Ordem 
do Dia o Projeto de_Lei do Senado nY 337/81, que ã.Itera 
dispositivO do Código Penal e do Código de Processo Pe
nal. 

N 6s, ao examinarmos as disposições contidas 11.9_ pro
jeto, verificamos que elas são_ profundamente abrangen
tes, profundamente reformuladoras das disposições da 
legislação penal substantiva~ da legislação penal ad]etl~ 
va, em vigor; alteram, no que toca à legislação penal ad
jetiva, de forma radical, o perfil que atualmente existe 
para a instituição do júri em nOSsO País, eri.tre-Outras e 
muitas outras mudanças que o projeto exibe. 

Nós, Sr. Presidente, veríficamos qu:e: no Congresso; se 
encontram, presentemente, o proJeto de Código Penal, o 
projeto de Cõdigo- de Processo Penal e o projeto da Lei 
de Execuções Penais. Esses três projetas eStão tramitan.:. · 
do na Câmara. Nós entendemos, assim, que, no mín1Ôlõ, 
é apressado o projeto que ora se encontra na Ordem do 
Dia;·porque, -ao examinS.rtl).OS "algumas das disposições 
que se contem no texto dQs projetas enviados pelo Exe
cutivo ao Congresso NaCion-al, verificamos que a ma
téria cogitada no Projeto 337 vem sendo lá, também, (m~
focada, e, inclusive, de modo comPietamenti-dlVf:rso. ·-

Nós, então,--sr. Presidente e Srs. Senadores, apresenta
dos à Mesa um pedido de ~diamento da discussão, pelo 
menos, por 30 dias. · 

Nesta oportunidade, nos permitimos enfobài- al8;uns 
aspectos do projeto que nos -causaram ·profunda preocu
pação e_ profunda estranheza. O_ Projeto n'>' 337_, por 
exemplo, no que toca à instituição do júri, reformula a 
matéria da seguinte forma: 

Art. 485._ Antes de proceder-se à votação do 
quesito) o juiZ rilandarã dístribuir pelOs jurados pe
quenas cédulas, feitas de papel opaCo e facilmente 
dobrãveis, contendo umas a expressão "o réu deve 
ser condenado" e outras a expressão "o réu rião 
deve ser cond~na._do", a fim de, secretamente,- serem
recolhidos os votos. 

Essa disposição, Sr, Presidente, modifica totalmente, 
desfigura, totalmente, a instituição do júri. Daqui para a 
frente, se viesse a ser transformado em lei esse projeto, oS 
jurados já não mais teriam a opo~tuflidade de se ã"dentrlir 
no fato, através das respostas aos quesitos, mas iriam, 
simplesmente, se limitar a dizer se o réu é inocente QU 

culpado, devolvendo ao _magistrado togado a faculdade 
de orientar a dosagem da pena, por critérios que a legis
lação penal estatui. 

Isso, Sr. Presidente, para qllem viveu e vive coniO rl6S, 
com intensidade, a advocacia, Parã quem exerceu, du~ 
rante 10 anos, o Ministério Pú.blico, e é, co"mo eu sou:, 
promotor de justiça aposentado, para quem foi presiden
te de Ordem dos Advogados e viveu; com inte:nSidade, os 

. tribunais de júri, ao longo de :?.2 anos de_ advocacia, é ex-
tfeffiarriente preoclipS.nte. - -

Na vêl-dade, O-Que nós aPrendemos, ao longo dos jul
gamentos dos tribunais, _é que sempre o tribunal do júri 
julga não o crime, rrias julga o criminoso. Na verdade, 
ffiuitas vezes eu vi, efetivaínente, autores de crimes bár
bar_os, serem absolvidos pelo tri6unal do júri. Como vi, 
também, aquilo que me parecia ser ·a visão da-inocência, 

. no autor dg_ilícito, ser recebido pelo júrlCom um-a tõn-
denação. Na verdal)e, o júri julga· o Cri~inoso e não. o 
crime, ojúriiulga, dentro da comunidade, todo o passa
do~ toda a vida pregressa do autor do ilícito._ O ilícitÕ em 
si~ pouco importante pará o julgador de fato. O juiz to
gado pesa o ilícito, êxatamente contrariándo o ideal da 
justiça penal, que -é Õ ideal do julgamento do crimin_oso. 
Daí os aspectos da individualização da pena, e outros 
mais. O ideal é julgamento do criminoso, e não do crime. 

Não pos-so, não devo aceitar que, em nome da refor
mulação ou da melhoria do perfil da instituição do júri, 
em nossa" País, o que é necessáriO. que se faça, se vã muti
lar a institUiÇão de forma tão profunda, se vá gõ1pear de 
forma tão profunda a iristituiçãO do júri. Na verdade, o 
que marca, o que caracteriza~ ação do jurado não é a vi
são Jécpica do fato que ele examina. O jú.ri age rilais por 
sabedoria do que por saber. A visão do julgador é a visão 
da sabedoria da comunidade, diferente do ~aber científi
co ---do juiz fe_ch~do entre quatro paredes, debruçado 
sobre seus_ li_yros, em meio à jurisprudência:, em meio à 
sua doutrina, em meio à sua visãO de- Direito anquilosa~ 
da ao longo de anos e anos de judicatura, à!> vezes. 

A visão do técnico é a visão de um homem que vive a 
sua profundidade, mas não ê a visão do homem que ana, 
Usa por um outro ângulo, que ê um ângulo mais aberto à 
visão totalizadora_d~ todo o feriômen.o do homem. Aí é a 
visão da sabedoria. O julgador Julga, de fato, com a sa~ 
bed.Oria e não com o saber científlc.o do_juiz togado. 

O saber científico é limitador, inclusive porque ele não 
tem objetivo de levar alguém à sabedoria. E quanto mais 
se tem saber~ ciuarlto mais se mergulha ria viSão técnica, 
menos se tem sabedoria. O grande técnico é sempre o ho
mem menos sábio, na medida effi que ele mergulha mais 
e mais- menos como· advogado, já, que a ciência dei Di
reilo é realmente uma ciência bastante abrangente que 
permite uma visão bastante global - na medida em que 
o profiSsíOilal;-no caso o juiz, que tamb~ vive o Direito 
como técnico, mergulha mais e maiS na sua técnica, ele 
perde em sabedoria. Qual} tO melhor técriico for_ alguém, 
menos sãbio ele é; quanto mais dono de saber é alguém, 
menos sãbio ele é, porque o saber é vertical e a sab~doria 
é horizontal A sabedoria não é tão profunda, mas ela é 
abrangente; o saber é prOfundo-e é circunscritô, é limita
_do. A visão do juiz, a visão do magistrado, é a visão de 
Uril bOrilenl limitado, embora o direito seja uma ciência 
de bastante abrangência. Mas é a vi_são de um homem li
mitãdo: Nós não podemos aceitar que caiba ao julgador 
de fato O encargo, a incumbência de decidir se o réu é 
culpado ou inocente, sobretudo, Sr. Presidente, numa 
fase erri que toda ajustiça penal hesita. O magistrado to_
gado tem medo. Num país eni que a justiça social não 
respalda nada, em que não há um embasamento de jus
tiça socfal, o juiz togado hesita. O juiz de fato é efetiva
mente quem tem condições, no Brasil de hoje, um Pais 
em desenvolvimento, com instituições frágeis, em que a 
_visão de um homem de saber não pode se aplicar a si
~uaç.ões ,l!m que o drama hLJ.mano se vê tão níddo, como 
esta~ do julgamento do tribunal popular; num Brasil 
como este, nós não podemos substituir a visão- do julga
dor de fato pela visão do julgador de_ direito. 

_ O_S~. Hélio Gueiros- Pemiite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt IGNÁCIO- Pois não nobre Senador. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador José lgnácio, 
V. Ex• aborda, com muita lucidez e propriedade, este 
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projeto de lei que modifica inteiramente o Tribunal do 
Júrl- no Bfisil. E V. Ex• é Inuito prudente quando acon
selha que esta Casa deva esperar o projeto de lei do Exe
cutivo para se pronunciar, concomitantemente, tanto 
sobre o projeto do Executivo como sobre ess~ proje~o ·da 
lavra dos Srs. Senadores. Desejo apenaS dizer a V. Ex• 
que não _tenho opinião definida, airida, sobre es_se proble
ma que V. "Ex• aborda. V. Ex• falou saber e sal;ledoria, 
mas discordando dessa modalidade do nosso projeto, 
doS · Si:niidores que acha que basta o júri responder se 
dev·e· Ou não deve se_r C_ondenaQo. V. Ex~ acha iSso perigo· 
so. Mas V. Ex•, logo em seguida, Condenou a tecnocracia 
e os tecnocrataS-. V. Ex' não acha que, para urnjúri cons:. 
titu~d(l ~e gente simples, gente do pOvo, não é muito 
mais fãCii-ele ter a noção de se o réU-_deve ou não deve ser 
condcmádO, dO que responder a uma série de quesitos 
elabOrados por téCnicoS'? Porque, de qualquer maneira, o 
adVoga® ê um técnico, o promotor é um técnico, o juiz 
é um téCnico. Talvez não fosse mais fácil experimentar 
essá niodalidade de:. um júri, na sua sabedoria, na sua in
tuição~ dizer apenas se o réu deve ou não deve ser conde
nado, deixando ao juiz togado a tarefa de quantificar 
essa. penalidade? t apenas a perplexidade que estQU te
vamio a V. -Ex•;iiizendo qtie eu, realmente; não tenho 
umà pOsição formada, mas, com a disSertação de_ V. Ex•, 
me -ocorreu que tafvez seja- mais sábio deixar como pro
põe o projeto doS Srs: Senad-ores~ 

O SR. JOSt IGNÁCIO -Veja, V. Ex•, eu tenho 
uma experiência razoável de tribunal de júri, sobretudo 
nos tempos de hoje, em que a informaÇãO penetra em to
dos os lares, em todos os municípios e no!! ínáis recôndi
tos lugares do País. Estão chegando lá a televisão e o rã-. 
di o. Então, a eXperiência que eu tenho é a de que o jura
do tem -muitO mais condição de julgar do que o juiz. Isto 
V. Ex• não está Contestando. Mas ao dizer que deve ser 
condeiJad~ o~ 'absolvido, muitas vezes, ou em inúmeras 
vezes, eu vi o juràdo diante dÇ: uma situação em que ele 
qlieria cOildenar; mas qu_eria condenar a uma pena pe
quena. Ele conhece o problema, ele também quer gra
duar à pena. 

Entâ.Q;"se V~ Ex' quer encontrar uma solução- e aí 
mais razões para nós deixarmos este projeto para qUe 
seja examinado" coin maior calrila- que n6s busquemos 
condições para tornar mai~ assimiláveis os quesitos. Está 
tudo bem. O que nós não podemos deixar aos jurados é a 
limitação de condenar ou absolver, porque o jurado, 
muitas vezes; se ele disser qUe condena, ele estã querendo 
condenar por uma-pena de3 anos, mas o juiz dá 15 anos. 
POrque-a visãO do juiz- e eu creio que nisto V. Ex• não 
discorda- ê a visão de um homem deformado, necessa
riamente, pelo seu saber cieniífico, que não Conduz à sa
bedodli. Pelo contrário, quanto mais dono de saber 
científico é alguém - isto é quase que uma inevitã vel 
cQrlseqüência- menos sãbio ele é, mais despojado da vi
são gleba] das coisas ele é. Quanto melhor técnico foral
guém, menos visualizador do conjunto humano da vida 
social ele é. ~ 

O Sr. Pedro Simon - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOSt IGNÁCIO -V. Ex• tem o aparte. 

O Sr.- Pedro Simon- V.- Ex-' estã trazendo um assunto 
da maior importância e o debate me parece realmente 
necessário. Acho que a sugestão de V. Ex•, de tirar da 
Ordem do Dia, para que tenhamos um prazo maior para 
aprofundar essa matêria, ê mais do que justo. Mas, ape~ 
nas no terreno da indagação, da discussão que V. Ex• es
tá propondo ao plenário, eu concordo plenamente com 
V. Ex•:- o Jurado, respondendo absolvição, quer absolver; 
respondendo condenação, quer condenar, mas, em que~ 
rendo condenar, há uma graduação entre uma pena pe
quena e uma pena maior. V. Ex' não acha que poderia 
haver uma segunda pergunta? Caso ele responda que 
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condena, se hã condições atenuantes a favor âo réu, ou -
se hã situações agravantes contrârias ao réu, porque aí, 
então, os jurados avançariam e entrariam também na 
graduação, e o juiz teiiã- que-se deter dentro dessa deciw 
.são. Apenas no terreno da indagação. 

O SR. JOSt JGNÁCIO - Isto, inclusive, eu tenho 
impressão de qUe o projeto não dispensa, -isto o jUiz ü:iâ 
que levar em consideração. Mas ocorre que o projeto 
não prevê essa iD._dag~~ã_~. ele 9eixa isso a critêrio_d_Qjuiz. 

N wn homicidio qualificado, num homicídio privile
giado, realmente, não se faz uma indagação dessa or
dem. Então se pergunta se õ rêU é culpado ou se deve ser 
con-denado ou se não deve ser condenado. 

Essa ê a indagação. Os ·papéis opãcos, distribuídos aos 
jurados, são assim. 

Mas, hã uma coisa mais séria aiiida, que inclusive foi 
argumentado aqui pelo ilustre Senador M urilo Badaró, 
que, lamentavelmente, não se encontra no País, ou está 
por sair, que é o que se contém no art. 49 

Art. 49 A partir da desgnação da data de julga
mento de crime da competência do júri, fica vedada 
qualquer divulgação em torno _da causa pelos meios 
de comunicação de massa, à exceção dos dados 
constantes da sentença de pronúncia, e dos nomes 
do (s) acusador (es) e do (s) defensor (es), desacom
panhados de quaisquer comentários ou apreciações. 

Vejam V. Ex•s! o ilus_tre Senador Mu_rilo B_adaró de
fendeu esse dispositivo, invocando o exemplo do .. crime 
da Pantera", ocorrido em Cabo Frio. Ocorre que isso, 
primeiro, é um cerceamento à liberdade de imprensa, é 
um preço alto demais que se vai pagar-para ·impedir o es
trépito de uma situação que não devesse ser estrepitosa; 
e, segundo, é impossível ser posto em prática, porque 
ninguém vai conseguir calar a imprensa, ninguém vai 
conseguir colocar um silenciador nos jornais. E, o que 
me pareceu mais sério é que, se fosse posSível cumprir, o 
que seria permitido?_ ~ permitido o seguinte: 

•• ... fica vedada qualquer divulgação em torno da 
causa pelos meios de comunicação de massa, à ex
ceção dos dados constantes da sentença de pronún
cia ... " - e outros dados. 

Vejam V. _Ex•s, a sentenÇa de pronúncia. Seria melhor, 
então, que se permitisse publicar o libelo. Pai-que, no 
mais das vezes, pelo menos na vivência minha de advo
gado criminal, eu vi que a sentença de pronúncia é qUase 
sempre mais um libelo que o próprio libelo. A sentença 
de pronúncia é quase sempre lida pelo Ministério Públi
co no plenário do _júri, sustentando a_ acusaçâo -dele. 

Quer dizer, o que se quer aqui, a publicação da sen
tença ... Se fosse possível o curúprimento dessa dispo
sição, que é impossível,-é inviável, porque jornal nenhum 
vai se render a ele, inclusive porque não há disposição 
punitiva para isso ... 

O Sr. Hélio Cueiros- Não hâ penalidade para quem 
infringir. 

O SR. JOSt IGNÁCIO - Exatamente. Se se canse~ 
guisse aplicar isso, isso seriã uma ti-emenda violência 
contra a liberdade do acusado, que, potencialmente, estâ 
em risco, na medida em que ele vai ser julgado. Por quê? 
Porque a sentença de pronúncia é quase sempre, em mais 
de 50% dos casos, mais gravosa contra o interesSe da H
herdade do rêu o próprio libelo. EntãO; que se permitisse' 
publicar o libelo, que, pelo menos, por ser de forma arti
culada e ser um trabalho do Ministério Público, pelo me
nos já se sabe que é algo faccioso porque foi feito pelo 
Ministério Público. Agora, permita-se a publicação da 
sentença de pronúncia, que é eXat:irõ.ente aquilo que ma
nifesta uma certeza prOvisória e joga o réu a júri, e não 
se permitir a: publicação de nada em defesa do réu, aí sim 
é que nós vamos ter a imprensa influindo para que os jul
gamentos sejam pe_cessariamente _condenatórios. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO- V. Ex• teril o aparte. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Josê Ig
nâcio, se bem entendi as colocações de V. Ex•, V. Ex• es
tabeilece uma distinição entre o saber do júri, que se-ria 
um saber mais intuitivo e mais sensorial, e um saber do!> 
técnicos da causa jurídica, que seria um saber mais códi~ 
ficado, mais sistematizado. E V. Ex• levanta uma ques
tão muito séria, sobre se haveria uma distinção entre es
ses dois tipos de sabedoria, quanto a capacidade de 
apreensão da verdade e da busca do bem. Eu quero, de 
início, louvar o'cuidado de V. Ex•, o zelo em pedir um 
adiamento da discussão dessa matéria. Em verdade, esse 
problema suscita toda uma axilogia do saber. Suscita a 
indagação sobre se o aprofundamento nas ciênicas, 
sobre se a acumulação de dados científicos leva a uma 
aproximação maior da verdade e do bem, um problema 
que jâ foi colocado hã mais de 200 anos pela Academia 
de Ciências da França, foi objeto até de um concurso en
tre intelectuais da época, de que participaram, dentre ou
tros, Rousseau, Voltaire, maioria dos quais de propen
são pessimistã. O conhecimento científico sistematizado, 
codificado, nem sempre leva, necessariamente, ao bem, 
nem sempre leva, necessariamente, a um conhecimento 
maís puro da verdade. De modo que não se pode descar
tar esse tipo de ciência disseminada que se chama con
senso, que se chama senso comum e que é propriedade 
das gentes mais simples, que é propriedade da sociedade 
em suas diversas camadas, maioria das quais não tendo 

-p_artilhado doS bancos escolares, não tendo freqUentado 
as universidades. Esse tipo de ~onhecimento social; esse 
tipo de folklore não pode ser descartado na hora do jul
gamento. Não hâ, em verdade, pelo menos até agora, ne
nhum elemento para julgarmos se a ciência dos doutores 
leva, necessariamente, ao bem, se a sociedade está evo
luindo para um aprimoramento em nível espiritual, para 
um nível de fraternidade maior, para um entendimento 
melhor e para um conhecimento melhor do próprio boM 
mem. Temos visto nações que sempre ficaram bem posi
cionados, que tiveram uma ~tifude de ponta, tanto no 
conhecimento científico-tecnológico Quanto no conheci
mento das ciências humanas, serem arrastadas a si
tuações catastróficas, serem arrastadas a flagelos, serem 
arrastadas, a_conflitos que, talvez, até não ocorressem se 
se a tivessem a verdades mais simplórias. Esse é um 
problema extremamente dificil, um problema de nature
za filosófiCa que diz respeito a tóda a epistemologia e a 
toda a axiologia do Direito, e não se pode, de uma hora 
para outra, modificar tão radicalmente uma instituição 
que se louvou desse conhecimento tradicional durante 
anos e ano_s a fio, sem um _cuid_ado de checar, sem um 

_ cuidado de examinar também a sua antítese, para ver 
onde é que está a verdade, para apurar-se efetivamente 
os julgamentos se tornariam mais perfeitos, se tornariam 
mais consentâneas com a verdade a busca do bem. Lou
Vo a atitude de V. EX•, que é estudioso -piofundo do Di
reito, um homem cuidadoso, um pesquisador de méritos, 
com ttãbalhos em várias âreas do Direito, e esta Casa s6 
hâ desenriquecer com esses estudos que V. Ex• hâ de pro
ceder para melhor nos ilustrar na- hora de uma tomada 
de posição. 

O SR. JOSl!: IGNÁCIO - Agradeço as palavras de 
V. Ex•. V. Ex• é uma pessoa admirável, que a cada dia, 
só tem subido no conceito de todos. E, particularmente, 
V. Ex•, com relação a mim, tem, mais do que o meu 
apreço, a mínha admiração profunda, Todas as inter
venções de V. Ex• são sempre muito substanciosas, mui
to densas e muito objetivas. Muito obrigado a V. Ex• 
pela incursão que fez neste pronunciamento. 

Veja V. Ex•, é uma inevitabilidade. Todo homem de 
ciência, ·na -medida em que se aprofunda nã própria ciên-
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cia, sem perceber, vai se despojando daquilo que entende 
que é supérfluo, para a progressiva aquisição de maiS e 
mais ciência. Quaitto mais ele mergulha, mais perde o 
sentido do todo. Isso é inevitável, mesmo nas áreas da 
Ciência _do Direito. O saber científico jamais desejou .le-
var alguém à sabedoria. A sabedoria é decorrência sem
pre de uma certa superficialidade, mas de uma certa ho
rizontalidade, também. Na medida em que nós, aqui 
mesmo, como políticos, eu, V. Ex•, deixamos a nossa 
banca de advocacia, a nossa atividade profissional como 
médicos, deixamos a profundidade do nosso mergulho e 
optamos por uma certa horizontalidade e superficialida
de, também deixamos de ser profundos e setorizados 
para-ser superficiais e horizontais. Feita esta opção, nós 
crescemos na visão de sabedoria e diminuímos a nossa 
visão de saber. A nossa visão de saber diminui na medida 

- em que somos bons políticos, e a visão de sabedoria dos 
técnicos, inevitavelmente diminui na medida em que eles 
se aprofundam e são bons técnicos. Bons técnicos são 
homens de pouca sabedoria e muito saber; bons técnicos 
são como os homens que mergulham num poço de dez 
metros de profundidade, num sol a pino, olham para o 

-céu e vêm as estrêlas. Se V. Ex• fizer essa experiência, 
num dia de sol a pino à uma hora da tarde, dentro de um 
poço de dez metros de profundidade, verâ as estrêlas, 
mas só verá naquele cantinho ali. V. Ex• não terá con
dições de ver tudo. Assim é o técnico, o homem do saber, 
o homem setorizado, o homem limitado. Por isso toda 
vez que vimos alguém dizer sou técnico, mas, também, 
sou político, não é verdade, porque o bom técnico não é 
político; o bom político tem mais sabedoria do que sa
ber. 

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• permite mais uma 
interrupção breve? 

O SR. JOSt IGNÁCIO - Pois não. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Apeilas uin dado prâtico, 
em socorro à tese de V. Ex•, que é muito interessante. 
Essa distinção entre dois tipos de sabedoria na prática 

- exist.e, por exemplo, na língua francesa. O francês distin
gue o silge do savant. O sage seria o indivíduo sábio, de 
uma sabedoria mais abrangente, mais escorreita, mais 
limpa e menos destorcida por uma óptica dirigida. E, o 
savant seria o homem, como V. Ex• diz, que se enterra no 
poço e vê apenas um pequeno ângulo do universo. La
mentavelmente não temos esta distinção na prática na 
língua portuguesa, mas conceitu-almente V. Ex• está co
locando muito bem a distinção. 

O SR. JOSi!: IGNÁCIO- Muito obrigado a V. Ex• 
A desfiguração do instituto do júri é tão séria na medi

da em que ela se conflita com o próprio juramento do ju
rado. Veja V. Ex•, o juiz togado, concita os jurados: 

.. Invocando a proteção de Deus e em nome da 
Lei, concito-vos a examinar com imparcialidade 
esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo 
com a vossa consciência e os ditames da justiça." 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com os ditames 
da justiça e não com Os ditames do Direito. A decisão do 
júri não é a decisão técnica, é ·a decisão de acordo com a 
consciência dos jurados que são o juiz de fato e os dita· 
mes da justiça. -

O que seria, então, ajustiça? A justiça é valor, é meta, 
como a verdade, a beleza, a liberdade são coisas que não 
são, mas que fixamos num horizonte bem longínquo e 
caminhamos para ela. O Direito não é o jUsto; o Direito 
é o caminho do justo. Tanto assim que, quando a abo
lição da escravatura se deu o Direito deu mais um passo 
no çaminbo do justo. O regime do salariado passou a ser 
um passo além no caminho da justiça, mas a justiça não 
é o Direito. A justiça não é; a justiça é um valor, é um 
objetivo longínquo que se pretende alcançar na caminha-
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da da Humanidade pela estrada do Di_re:ito, assim como 
a verdade não é. A verdade é um_ objetivo~ é um valor. A 
liberdade não é, é um objetivo qUe- queremos atingir. Lo
go, na medida em que os jurados fixam os seus objetivos 
ou pautam as suas decisões pelos ditames da justiça, não 
se atêm aos ditames do direito. O júri, muitas vezes, con
dena alguém culpado num crime, mas o absolve porque 
toda uma vida, a vida pregressa, desse alguém é uma 
vida sem mácula, é uma vida que merece um prêmio na
quela oportunidade. Então queremos ver aqui mantida a 
pureza da decisão do julgador. Não (imitá-lo a dizer se 
alguém é culpado ou inocente. Não entregar ao juiz to
gado- quantas vezes o jufz falha porque é técnico de
mais- a decisão de julgar. 

Vimos essa teritativa de mutilação do júri no Estado 
Novo, em épocas em que há fechamento do teta polítiCo 
do País, e, por decorrência disso se agride a instituição 
do júri. 

A instituição do júri é tão democrática, que foi, inclu
sive, colocada na Constituição, não dentro do capítulo 
do Poder J_l,ldiciârio- o júri é órgão do Poder Judiciário 
- mas ele foi posto no Capítulo dos Direitos e Garan
tias Individuais, porque ê a grande conquista Qa Huma
nidade. Tentar desfigurá-lo, tentar traduzir a sua sobera
nia como meia soberania, é o mesmo que eliminá-lo. O 
jtíri é uma conquista da Humanidade. 

Realmente, este projeto precisa sofrer Om exame me-
lhor, sobretudo porque no anteprojeto do Código de 
Processo Penal, que se encontra no Congress_o, a insti
tuição do júri é mantida e não há qualquer deformação 
que se assemelhe ao que se pretende neste projeto. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito 
Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -_ Çon~do a 
palavra ao nobre SenadQr Hélio Gueiros. 

O SR. Hl\LIO GUE!ROS (PMDB - PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O Brasil inteiro tori"CoU conhecimç_nto, a partir de on
tem à noite pela televisão, de uma atitude varonil e digna 
do Governador do Estado do Pará, ao retira~;-se da reu
nião do Conselho Deliberativo da SUDAM, que se reali
zava na capital do meu Estado. _ 

Essas reuniões a rigor não decidem nada e pom~o_inte
ressam para o desenvolvimento da região porque tudo jâ 
vem adredemente preparado. É apenas um ato Simbóli
co, sem maiores significações. Tem sido, entretanto, pra
xe do Ministério do Interior entregãr a presidência ci_os 
trabalhos ao Governador do Estado hospedeiro. Isso é 
uma coisa mansa, tranqUila, pacífica, e que, em nada 
perturbaria o Governo Federal e o Ministé_rio do Inte
rior, mesmo que o_ _hospedeiro seja um governador_ da_ 
Oposição. 

Logo depois da posse do Governador Jader Barbalho 
no Governo do Pará, houve uma reunião do Cons.elho 
Deliberativo da SUDAM. Embora o nosso Goyemagor_ 
pensasse que ia ser convidado para presidir a reunião, 
esse convite da parte do superintendente da SUDAM 
não aconteceu e S. Ex~ teve que assistir à reunião como 
outro membro qualquer. 

A primeira vez, e como ainda podia restar algum res
quício, alguma mágoa da campanha eleitoral, ainda se 
poderia esquecer a deselegância ou fazê-la passar por-um -
mal-entendido. Mas, Sr. Presidente, logo depois houve 
reuniões em outrás capitais de Estados governados por 
elementos da OpoSição e, na ocasião, a presidêncíã -dos 
trabalhos foi entregue -ao Governador do PMDB. 

Ontem, voltou o Conselho Deliberativo- da SUDAM a 
se reunir na capital do Estado do Parâ. Nessa ocasião, o 
Governador Jader Barbalho, como sempre acontece em 
todas as reuniões, estava presente, e, na hora de se iniciar 
os trabalhos, o Sr. Superintendente da SUDAM enden
deu de convidar o Sr. Pécora, rep~esentante do MiniS
tério do Planejamento, para presidir à reunião. 

DlÂR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Sf. Presidente e Srs. Senadores, não é potque o Estado 
do Parâ seja um Estado- pobre, embora potencialmente 
muito rico, não ê porque o seu Governador seja da Opo
siÇão, não é porque tenha na campanha passada o povo 
~o Parâ derrotado, inacreditavelmente, certos líderes do 
PDS, que se vai permitir uma desconsideração, uma 

- afront~ à dignidade do povo do Parâ. Muitã geilte Pode 
dizer que isso é tolice, que é ril.elhor "deixar como está 
para ver como é que fica", que isso não bota ninguém, 
para frente nem para trás, mas a verdade ê que não se 
pode transigir quando se pretende atingir a dignidade e o 
ório de um Governador do Estado do Parã. Quer_o dizer 
qUe a tradição dos Governadores do Par_á é s~ffiprC de 
muito respeito e consciência da importância do cargo 
QUe ocUpa, -não só porque temos uma legenda no Estado, 
que foi o General Magalhães Barata, homem muito cio
so e cumpridor dos seus deveres, exigindo também dos 
outros o cumprimento dos deveres, como também posso 
citar um exemplo do Governador Aloysio Chaves, emi
nente Líder do PDS, nesta Casa, que, certa vez, compa
recendo à Conv~nção Regional do seu Partido, o PDS, 
_que tinha lugar na Assembléia Legislativa do Estado, e 
lâ, como Governador do Estado, se sentindo descon$ide
rado nó tratamento que_ achava que se deveria dar ao 
Governa_d_or elo_ Estado do Parã, retirou-se da reuniãO. 
Portanto, é uma tradição. de brio essa dos Governadores 
do Estado _do Parã._O Oovernador Jader Barbalho, em
bora jovem, moço, tem muita lucidez, sensatez·e prudên
cia, mas há instante em que não se pÓde-tratlsigir COm 
Certas coisas, e foi o que ele _fez ontem, quando, pedindo 

-_desculpas aos se11s companheiros e ao eventu_al presiden
te da reunião, retirou-se do recinto da SUDAM. Ao 
mesmo tempo, endereçou aO Presidente da República o 
seguinte telex:_ 

BELEM/PA - 29-07-83 - GMGOPA 
TLX NR 156/83 - GG 

-EX.m9 Sr. Senador Hélio Gueiros 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Urgente 
Cumprimentando V. Ex• transcreVo a seguir te

l~x que acabo transmitir ao ~celentiSSiõio Senhor 
Presidente da Republica bipts abre aspas tenho a 
honra_ de d~rigiNn_e a V()s_~a ~xCel~ncia p_ara dar-lhe 
conhecilnC"nto reÜrei-me reuniao conselh_o ôelibera
tivo SUDAM realizada hoj~ Beiem q1,1-andÕ Estado 
do Parah mais uma vez foi publícamente discrimi
na_dQ_pt·es-clareço V-ossa Excelencia praxe conde{ ser 
presidido Governado!- Unidade Federativa __ abriga 
reuniao como alias presenciei ultimo encontro 

- Amapah qu-ando Ministro Interior ao quàl a-SU~ 
DAN estah subordinada delegou presidencia Go-

. verila-dor territ.Orio pt reunioes c~ndel-_SUDAM 
Mato Grosso et Acre foram preSididas reSpCctivos 
Governadores pt reuniap de- hoje fol piesidida dr 
FI3.viõ. Pe.cora sécfetadO'dil SEPLAN eSpecialmente 
convidado para tal et a ::iittei-ior Vg-"tambem em Be
lem vg por funcionaria representante Ministerio Fa
zenda pt mome':lto Vossa Excelencia propoe conci
liaçao nacional et-insiste pr:ojeto abertura politica et 
seus ministroS por orientaÇãO de VoSsa Excelencia 
deferem gestos de cordialidade. et respeito Governo 
Estado do Parah recusQ~me aceitar como Governa

--dor et em respeito excluslVanlente meu Estado tal 
díscriminiçao pt respeitosaS saudaçoes Jader Fonte~ 
nelle Barbalho vg Governador Estado Parah fecha 
aspas pt 

Cordi_a_is sa1,1daçoes J a der F ontenelle Barbalho vg 
Governador Estado Parah 

Sr. -Presidente, quero, em nome da Bancada do 
PMDB, emprestar minha solidariedade do Governo Já
der Barbalho, repetirido, aliâs, a soliáariedadCjá exPres-
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sa pela nossa Bancada na Câmara dos Deputados. Esta, 
pela manhã de hoje, jã se manifestou a respeito, e eu, 
agOra,-fatifico ê endosso todos os dizeres da Bancada Fe
deral do meu Partiçlo. 

É preciso notar que o ilustre Superintendente da SU-
DAM não é políticO militante, e nunca dele se ouviu fa
lar, antes de 64, no meu Estado. Antes disso, ele era um 
castrador de bezerros, um ordenhador de novilhas, e não 
mais que isso. Mas, por essas c-oisas inexplicáVeis e sen
sacionais que aconteceram no Brasil, nos últimos anos, 
de repente, se recrutou esse despreparado para presidir 
uma organização que preside o desenvolvimento regio
nal da Amazônia, que é a SUDAM. E é evidente que ti
nha que ser "um macaco em casa de louça". Estâ para 
aparecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma coisa se
quer da SUDAM na gestão do Sr. Elias Sefer, para ter 
"lugar no noticiário comum da imprensa do País. Ele não 
é conhecido em canto algum, a sua atuação não foi nota
da pelo Brasil nem mesmo na sua área de influência, e na 
vez em que surge no noticiário nacional é para ser o 
dono de uma deselegância, de uma grosseria inaceitável. 
Não sei" nem porque S. Ex• fez isso. Acredito que nem 
para ser agradável ao ex-Senador Jarbas Passarinho, 
porque não quero acreditar que o Senador J arbas Passa
rinho ençloSse é se solidarize com um -gesto gtosseiro des
Sa n_a:tureza. Ele qUis ser agradâVel, mas nem-isso conse
guiu. Conseguiu apenas ser grosseiro é estúpido, e apare~ 
CernO rioticiãriO da imprensa nacional como um despre
parã.do para ocupar tão grande função. 

Além do mais, além de ser um ato indelicado e grossei
ro, ele, afiilal de contas, ainda pode prejudicar politica
mente o seu Ministro do IJJ.terior, o presidenciável Mário 
David Andreazza. É evidente que a luta dentro do PDS 
que-está acirrada, está dura, com vários candidatos, não 
digo se entredevorando mas se degladiando entre si, e 
não vejo qual a conveniência de um subalterno do Minisw 
tro Mário Andrea.zza criar problemas que podem ter re
percussões políticas. Além, disso, o Ministro Andreazzil 
não deve esperar grandes ajudas e solidariedades 'do Sr. 
Elias Sefer, porque, como já disse, o PDS do Pará está 
engajado inteiramente e incondicionalmente na campa
nha do ex-Governador-Paulo Maluf. No caso do Sr. Se
fer, além dessa afinidadê" de ordem política, existe tamR 

- bêm o fato do Sr. Sefer ser também patrício do Sr. Paulo 
Maluf. É evidente que isso também tem uma certa in
fluência na política brasileira. De modo que o Ministro 
Mário Andreazza, a rigor, está sendo prejudicado pela 
ação imprudente e deselegante de um seu subalterno. É 
essa a advertência, a admoestação que eu go-staria dele· 
vara S. Ex• o Sr. Mário Andreazza, para evitar que seja 
comprometido_ por atitudes e ações de subordinados 
seus, que, tenho certeza, não contam com o endosso_ de 
S. Ex• 

O Sr. José Ignácio- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Tem o aparte o nobre 
Senador José Ignácio. 

O Sr. José Ignâcio- Nobre Senador Hélio Gueiros, 
mais que coni V. Ex•, com o Governo do seu Estado, 
solidarizo-me com o povo do Parã. Na verdade, o que 
houve no Pará foi uma· ofensa ao seu povo, que é repreR 
sentado pelo seu Governador. Esses gestos, como o 
ocorrido ontem no Pará, estão a traduzir um clima de 

- desrespeito para com- as pOpulações dos estados qUe ele
geram governadores pela Oposição. No meu Estado, o 
Espírito Santo, tal fato já aconteceu. Na oCasiãO, ocupei 
a tribuna do Senado para verberar contra procedimento 
desta natureza. Na verdade, ao contrário do que pensam 
aqueles Qtie ageln desta maneira, estão efetivamente so
lapando as bases do poder -político, deles mesmos, na 
medida em que não respeitam a representatividade de 
um governador legifimaniente ·eleito, em Cleições recen
tes, portanto pirigando legftimidade e represeiltativiciadC: 
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do seu povo, e prosseguem como estivessem tratando 
com opositores do verdadeiro poder, que seria o Poder 
Federal. Na realidade, estão~se opondo ao povo todo
ao povo do Pará e ao povo dos Estados em que foram 
eleitos governadores da Oposição. Tenho muita pena da
queles que agem dessa maneira e tenho preocupação 
com os destinos políticOs do País, porque o que se está 
fazendo nas diversas Unidades da Federação em que o 
PMDB chegou ao poder é solapar a representação popu
lar e investir contra o povo. Isso é perigoso demais, 
sobretudo para aqueles que exercem um poder político 
sem qualquer legitimidade e sem qualquer representativi
dade, como ocorre com os homens do Governo Federal. 

O SR. HJ!:LIO GUEIROS- Muito obrigado a V. Ex• 
Realmente, nobre Senador José lgnácio, não há a me· 

nor graça o Senhor Presidente da República trate bem os 
governadores da OpoSiÇão, a,s Srs. Ministros os tratem 
bem, os funcionários de maior escalão os tratem bem e 
vem lá um terceiro, um quarto ou um quinto eScalão e 
entende de dar um coice no governador do Estado. Não 
há por que se aceitar. Ninguém vai aceitar, nem desta 
nem de outras vezes, esses subalternos podem ficar cer-
tos. 

Antes que esse desagradável episódio volte a se repetir, 
o MinistrO Mário Andreazza- acredito--:- há, d~ tomar 
providências para evitar que ísso não mais ocorra. 

Sr. Presidente, tocarei em outro assuntO: C! caso do 
nosso Cacique Juruna, agora alvo das iras_ de todos os 
deuses do Olimpo, que estão querendo seccionar a sua. 
carótida e chupar-lhe o sangue, até deixá-lo morto. 

Já tenho certa idade, mas nunca tinha ouvido falar 
que, por um mesmo fato, um cidadão se visse alvo de 15 
pedidos de providências de autoridades diferentes. 

Já não é mais uma il;;ão penal. ~um dissídio coletivo. 
O Governó Federal abriu um dissídio coletivo contra um 
cacique, o Indio Juruna, por causa de declarações a ele 
atribuídas, por um discurso que teria pronunciado na 
Câmara dos DePutados. 

O Sr. Aderbal Jurema -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HI!:UO GUEIROS - Dou jâ o aparte a V. 
Exf, com muita honra e prazer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o noticiário da impren
sa diz que um dos Deputados, por sinal do PDS, queren
do defender o Cacique Juruna, declarou que ele é Indio, 
portanto não sabe e_xpressar-se bem, ao que uma autori~ 
dade ilustre replicou que, se ele não sabe e;-;:pressar-se 
bem, não pode ser deputado. 

Não encontro isso na Lei das Inelegibilidades_. O fato 
de eu não me expressar bem não me impede de ser depu. 
tado ou senador, nem governador nem Presidente daRe
pública. Não há impedimento de espécie alguma. Não 
entendo possa ser motivo para se dizer logo que o Caci
que Juruna deve ser condenado. 

Se é verdade aquilo que se atribui ao Cacique Juruna, 
se houve excess-os, houve exageros, ele deve ser chamado 
à atenção, ou admoestado, advertido, tomada lá qual
quer medida, mas dando-lhe amplo direitO de defesa, 
para se explicar, até porcjue, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, se o Sr. Delfim Netto diz uma calúnia, uma injúria, e 
tem direito de se retratar, e é muito mais sofisticado, en
tende mais das coisas do que o índio, por que não se per
mitir também que o nosso Cacique Juruna explique o 
que quis dizer? 

Por exemplo, os jornais deram que o Sr. Delfim Netto 
disse assiffi....:... e saiu effi tâdos os jornais~. •'há rituitOV3.
gabundo por aí combatendo o 2.045". E um jornal hoje 
diz o que é vagabundo, pelo dicionário; "malandro, bil
tre, canalha, vil". Isso é pesado ... 

Então, ao Sr. Delfim Netto se reconheceu o direito de 
logo vir pelos jornais e dizer;_ .. não, vagabunclo que estou 
falando é quem não tem emprego, não porque não quei
ra, mas porque não pode. Então, foi este o sentido deva-
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gabundo. Não me estou referindo aos deputados e sena
dores que estão contra o 2.045". 

Ora, Sr. Presidente, quando se trata do Cacique Juru
na, o Ministro Carlos Ãtila vai logo dizendo assim~ '"não 
interessa. Queremos é a cassação do homem". 

Nunca vi uma vítima exigir logo a pena preferida. 
Nunca houve isto em legislação nenhuma do Mundo. 
Quem dá a pena é o juiz- no caso o juiz é a Câmara dos 
Deputados, já que eles não recorreram ao Poder Judi
ciário. Não hâ graça a párte, a vítima, o interessado-di
zer: ou a casSação õu ... Deixã lá no ar qualquer coisa. 

Pai oUtro li:t.do, Sr. Presidente, hã de se convir que hâ 
diferenças entre a cultura, a linguagem de um indígena e 
a linguagem de um suposto civilizado. Até mesmo entre 
os supostamente civilizados existem divergênciaS. V. Ex' 
sabe muito bem que se chama encarnado em certas ár~s 
do País nillguém sabe o que é no Sul, onde só se sabe o 
que é vermelho. V. Ex• sabe que no Nordeste uma mu
lher que_descansa- aqui não sabem o que é- uma mu
lher que descansa é a mulher que deu a luz a uma 
criança. Em certos lugares do interior ouvimos nomes 
que seriam pornográficos. Uma vez, no interior do Para
ná ouvi um nome para mim feíssimo, e que foi dito por 
uma· moça. Não há nada de mais nisso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Salomão, que dizem foi 
o _homem ma_is sâbio do JV{undo, no~ seus Cantares, que
rendo exaltar, enaltecer a sua noiva, a sua namorara, dis
se;, "Às éguas do carro de faraó eu te comparo, querida 
minha". 

V, Ex•s já pensaram um namorado, um noivo ou um 
marido dizer para a noiva, namorada ou mulher: Você é 
uma égua. (Risos) 

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HitLIO GUEIROS- Que escandâlo! Alguém 
pode dizer: não, mas ele disse que eram as éguas do carro 
de faraó, Mesino que diga que seja uma égua do baio do 
Presidente da República, assim mesmo não vai ser elogio 
de espécie alguma. 

Sr. Presidente, com tudo isto quero dizer que é natural 
essa dife"rença de culturas, de linguajar. O Cacique Juru
na deve ter Já o seu raciocínio de uma certa nianeira. 
Como Se evitar de alguém pensar p:irecido cOm o quê ele 
disse, se se abre o jornal e se 1~. "escândalo da CAPE
MI"; ,se se lê que na Delfin algUém surrupiou duzentos 
bilhões de cruzeiros, que na Coroa-Brastel alguêm surru
piou quatrocento_s e dez bilhões de cruzeiros; que nas 
..polonetas" houve desvio de um bilhão e novecentos mi
lhões de dólares? Será que isso ao espírito de um indíge
na não deve pareCer esquisito, não deve provocar perple
xidades? Deve h a ver alguma confusão na mente do Caci
que Juruna e quando ele se expressou daquela maneira 
pode ter ofendido susceptibilidades ... 

O Sr. MBI-Corides Gadelha - Permite V. Ex• uma 
aparte? 

O SR. HÉLIO GUEIROS ... e acredito que tenha 
ofendido. Foi injusto, acredito que ele tinha sido injusto 
quando generalizou a questão. Quero dizei que além do 
problema dele ser um silvfcola, há o problema de que ele 
não fez diferente do Sr. Delfim Netto. Apenas para o Sr. 
Detnm Netto ninguém pediu puniçãO, nem na- Primeira 
Ins~ância nem na Instância Superior. Mas para o Caci
que Juruna todo mundo pediu punição. 

Queria conceder o aparte primeiramente, nobre Sena
dor Marcondes Gadelha, ao nobre Senador Aderbal Ju
rema, pedindo desculpas a S. Ex' pelo tardio consenti~ 
mento. 

O Sr, Aderbal Jurema- Agrac!_eço a V. Ex• pela genti~ 
leza, mas concedo ao nobre Senador Marcondes Gade
lha a palavra, porquanto já passou a oportunidade do 
meu aparte ao seu discurso. 
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O SR. HJ!:LIO GUEIROS - Lamento profundamen· 
te. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Marcondes Ga
delhã. 

O Sr. Marcoó"des Gadelha - Nobre Senador Hélio 
Gueiros, -estãva· oUVirido V. Ex• com muita atenção, eu 
diria, se não toma Por agressão, estava ouvindo pacien
temente V. Ex• na esperança de eu próprio poder extrair 
uma palavra de conipreensão em relação a esse caso que 
envolve o Deputado Caci(iUe Mário Juruna, Mi.s V. Ex•, 
data •enla, abusa do direito de sofismar, quando compa
ra a linguagem figurada, poética, romântica, sublime, 
talvez, uma das mais sublimes, que a mente humana te
nha concebido - a dos Cantãres--de Salomão - com a 
linguagem dura, ainda que mal concatenada, e objetiva 
do Cacique Mário Juruna. A comparação de Salomão, 
da sua amada co"m as éguas do Faraó nãcYtem qualquer 
identidade semântica, não tem qualquer correlação se
miótica com o fato de o Sr. Mário Juruna chamar a to
do~s os MinistroS e ao Presidente da República de la~ 
drões. O fato de V. Ex• lembrar que o Ministro Delfim 
Netto diz que há muito vagabundo defendendo o 
Decreto-lei nv 2.045, é possfvel que seja uma forma gro
tesca de expressão, mas, de qualquer forma é indiscrimi
fiâda e não se dirige especificamente a qualquer pessoa e 
não agride diretamente e não vem a nominar qualquer 
pessoa, o que é muito diferente de se dizer que todos os 
Ministros são ladrões e que o Presidente da República 
também é ladrão. Nada obstante, nobre Senador Hélio 
Gueiros, eu-gostãria de encontrar um terreno comum a 
respeito desse problema. Concordo com V. Ex• num 
ponto em que não constitui fator impeditivo a que se ve
nha exercer o múnus de deputado, o fato de não dominar 
a língua, de ter uma ltoção correta da ambientação onde 
se exercita o mandato. Afinal de contas, conceitualmente 
e constitucionalmente, o Congresso Nacional é um corte 
representativo da sociedade braSileira e nela hâ pessoas 
que não sabem se expressar. Se-há analfabetos, se há 
semi-alfabetizados, se hâ Indígenas, creio que todos de
vem ter assento à Casa do Congresso, B.té por que os 
meios de comunicação evoluíram muito, e não apenas a 
linguagem direta, e não apenas o português camoniano, 
e não apenas a linguagem pura, límpida, cristalina, es
correita, é unla forma de se dizer, de se expressar, o que 
precisa~ente se sentC. Agora, nObre Senador, estamos 
com um problema difícil de entendimento. Para mim, 
para todos os ef(:ítos, O Deputado Mário Juruna é um 
homem semi-inlputâvel. S. Ex' não-pode ser totalmente 
responsabilizado pelas coisas que profere. Agora, há, 
também:_p-~r iSSo mesmo, pelo caráter exótico da sua lin
guagelli, pelo fato de chamar a atenção de toda a m[dia, 
S. Ex• é, também, um veículo muito adequado para a uti
lização de impropérios, para a utilização de uma lingua
gem rude que outros parlamentares habitualmente não 
fariam. Em última análise, o Deputado Mário Juruna 
pode perfeitamente ser um instrumento para se lançar 
toda a sorte de desaforo, uma vez que tem a condescen
dência, a complacência, o entendimento e ·a compreen
são de toda a Nação. Eu, Senador Marcondes Gadelha, 
não seria severo no julgamento desse problema Mârio 
Juruna. No entanto, não concedo a V. Ex• o direito c:Je 
abusar dos sofismas em situação que toda a Nação en
tende, todos os presentes, toda a comunidade nacional, 
compreeride o alcance e as limitações das palavras do 
Deputado Cacique Mário Juruna. 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS- Senador Marcondes Ga
delha, entendo, antes de tudo, que V. Ex• estâ usando so
fisma: ilci Sentido pejoratiVO. Porque sofista era apenas, 
na história da filosofia, aquele que dava mais valor à pa-
1ãVfa; à-a-rmação, à construção, -do que outra coisa qual~ 
quer; queria convencer apenas pela palavra e não pro~ 
priamente pelos fatos e pelos argumentos. Acho que não 
tem nada demais se sou sofista nesse sentido, querer con
vencer V. Ex• pelas palavras e pelos argumentos. Não sei 
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em que sentido V. Ex• empregoU, mas, se foi nesse não 
tenho nada a contestar. Por outro lado, nobre Senador, 
V. Ex• fala em linguagem do Cantares de Salomã_o e a 
linguagem do Cacique Juruna. Mas, quêm somOS nós-
para dizer qual a linguagem mais bonita, mais perfeita e 
mais legítima? A nossa civilização diz que é o Latim, é o 
Grego. Mas, civilizações de outras galáxias ou daquí 
mesmo podem pensar diferente. S-ão conceitos, são pre
conceitos que faz com que se diga que o Inglês é maiS lin~ 
do, ou o Latim, ou o Grego._ Pode haver culturas que 
considerem a linguagem direta, crua e objetiva muito 
mais legítima do que essa camuflada e sofisticada. 

Quanto à observação de V. Ex•, que o Sr. Ministro 
Antônio Delfim Netto fez uma declaraçã_o indiscdmiila
da mas sem se ater a ninguém, para mim ísso é PrOva-de 
mente mais crimiriOsa que a do Juruna. fi. sofisticada
mente inteligente para fazer uma declaração qUe insulta, 
injuria e calunia, mas não será apanhado nas malhas da 
Justiça. Isso para mim é pior, -muito piOr, do que o Juro
na que fala às claras, abertamente, diretamente, sem sub
terfúgios e_sem sofismas. De modo que, aí, mil vezes Ju
runa porque sei o que S. Ex• quis dizer do que o Sr.-"DC::I
fim Netto, porque s: Ex• diz nas entrelinhas, por trás, e 
nós não sabemos, exatamente, o que S. Ex• quis signifi
car. 

Acolho de V. Ex• somente a generosidade com que 
quer ver tratado o Sr. Deputado Ca(:ique Mário Juruna. 
Acho que esse é o tratamento adequado não só para- S. 
Ex•, nobre Senador, como para qualquer outro faltoso 
na vida. É o caso de se dizer, como Cristo: "Quem não ti
ver pecado, que atire a primeira pedra H. Quem ainda não 
disse um desaforo na sua vida? Quem ainda não disse um 
impropério, uma calúnia, uma injúrià? Quem, Sr. Sena
dor? Todos nós já- dissemos, apenas uns, com mais arti
manhas e manhas, conseguem subtrair-se ao chamamen
to nas malhas da justiÇa. E outros rUais r_ud~. talvez 
mais sinceros, podem ser apanhados nas malhas da jus
tiça. 

Sr. Presidente, SrS. SenadOres; a minha Pal3.-vra nãO é 
de estímulo à injúria que porventura o Cacique Juruna 
tenha pronunciado, mas é que se deve tratá-lo com gene
rosidade, com caridade, com compreensão, com tolerân
cia, porque, evidentemente, ele deve ter dificuldades que 
nós outros talvez não tenhamos. 

Para mim, Sr. Presidente, o atual Governo deveria 
orgulhar-se de ter no Parlamento brasileiro, debaixo des
te regime, um representante indígena. e a primeira vez 
na História do Brasil que isso acontece. Então, para 
mim, ao invés de o Governo arranjar meios e modOs de 
se retirar do plenário do Congresso Nacional o mais legí
timo representante da gente brasileria, eu, se fosse o Go-
verno, faria tudo para conservá-lo lã, para mostrar que 
aQui, até as Minorias, combatidas e perseguidas, como 
são os índios, têm direitO e têm acesso a urila cadeira no 
Congresso Nacional. Isso deve orgulhar, não só o Brasil, 
mas até o regime que permitiu a presença dO Rf. Cacique 
Juruna, 

E o detalhe 'fundamental, Sr. Senador MarcondesGa~ 
delha, é que o Cacique Juruna foi eleito por pessoas civi
lizadas, que também têm a compreensão de que o índio 
deve ter direito a ser representado nesta Casa-. V~ Ex• dis
se bem, quando disse que o Parlamento deve ter analfa
betos, deve ter "safados", deve ter toda espécie de gente 
que a população brasileira contém. Então, Sr. Senador, 
deve também ter o índio, que foi o habitante original. E é 
preciso notar que o Cacique-JU.runa deve -ter motivos, 
também, de mágoas e ressentimentos, porque de é víti
ma de um programa, por exemplo, nacional de televisão, 
de um escárnio, de um ridículo nacional. .S claro, portan
to, que ele deve ter seus motiv_os de ressentimentos para 
com os brancos. Ele tem sido motivo de pagode, de ga
lhofa, no Brasil inteiro, é uma graça geral qUando apare
ce o quadro na televisão . .S natural que ele deva ter um 
pouquinho de direito a uns excessos, a uns exageros, por
que também há muita gente que tem sido severa e exage
rada. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite--me V. Ex• outro 
aparte? 

O SR~ H€LIO CUEIROS -Só se o nobre Presidente 
permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedido. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Veja V. Ex•, isso é a pro
va mais inconteste de que o Governa não usou de mã fé, 
quando assumiu essa atitud_e. Se há o fa~o insólito de nós 
termos um representante das comunidades indígenas na 
Câmara dos Deputados é uin atestado maior da força e 
da vitalidade do processo de abertura democrátif:a brasi
leiro, o governo n?o iria Utilizar essa situação contra a 
sua própria imagem, dentro e fora do País. Quando das 
~leições de 1982, logo após a proclamação dos resulta
dos, nobre Senador Hélio_Gueiros, a eleição do Deputa
do Mário Juruna foi um dos fatos mais exaltados pela 
imprensa européia. Aliãs, a televisão francesa, de todo 
esse quadro monumental do pmcesso eleitoral brasileiro, 
só ressaltou a eleição do Cacique Mário Juruna, e lhe 
concedeu três dias de programação, da_ mesma forma 

__ que a te_le':'isão ale-mã. S~ria de muito-boirij:J-rOVeito para 
o Governá- ter, permanentemente, o Sr. Mário Juruna 
como símbolo, modelo e exemplo da consistência -do 
próprio processo de abertura política brasileira. Eu digo 
a V. Ex•, ninguém me contou, eu vi, eu estava lá, no Pa
lácio do Planalto e assisti ao diálogo entre o Presidente 
João Baptista Fígueiredo, quando Sua Excelência voltou 
de Cleveland e _o Cacique Mário Juruna. Foi, Provavel
mente, a conversa mais longa que o Presidente da Re
pública dispensou a um politico, em meio àquela multi
dão de figuras eminentes, de Ministros, de Senadores, de 
embaixadores, de figuras representativas dos mais eleva
dos escalões da vida nacional. Foi a Mário Juruna que o 
Presidente dispensou a conversa mais simpática, mais in
formal, mais agradável, mais cordial, presenciada por 
toda a imprensa, admirada e assistida por todos os polí
ticos que se encontravam no Palácio do Planalto. Em se
guida, algum tempo depois, concedeu audiência amisto
sa e cordial ao Deputado Mário Juruna, fato que foi 
contestado e causou, inclusive, indignaÇão ao Senador 
Carlos Alberto, que se sentiu preterido, em favor de 
Mário Juruna, na audiência coin o Presidente da Re
pública. Agora veja V. Ex•, diante de todo esse carinho 
dispensado pelo Presidente da República, diante de toda 
essa afabilidade dispensada pelo Presidente da Repúbli
ca, diante de todo esse apreço, diante de toda essa 
atenção, que chega, inclusive, a passar por cima dos inte
resses até de um Senador do PDS, o que recebe o Presi
dente em troca, nobre Senador Hélio Gueiros? A acu
sação, a pecha de ladrão. Eu só posso ter uma atitude 
condescendente, num caso desses, se considerá-lo semi
imputável, e ê isso o que eu faço, neste momento. Agora, 
quanto à consistência da linguagem, quanto a nós julgar
mos, nós compararmos, o que- tem uma coisa a ver com 
linguagem de Salomão, a utilização das éguas do Faraó, 
como comparação dos deleites da amada, e a linguagem 
do Cacique Mário Juruna, só há uma maneira de nós sa
bermos isso, nobre Senador Hélio GueTrõs: é- a nossa 
própria capacidade de assumir. Eu, por exemplo, se 
Deus me provera com engenho e arte para conceber a 
linguagem de Salomão, eu assumiria alto e bom som, de 
bom grado, aquela linguagem romântica, lindíssima, e 
compararia a amada com a égua de faraó. Agora, eu, Se
nador Marcondes Gadelha, não assumiria as palavras de 
Mário Juruna, quando chama o Presidente e todos os 
Ministros de ladrão. Eu não sei se V. Ex• procederia da 
mesma forma que eu. 

O SR. lltLIO GUEIROS- Vou terminar, nobre Se
nador Nilo Coelho, eminente Presidente desta Casa, 
nobre Senador, Marcondes Gadelha V. Exbx9_ está jul
gando tudo pelos padrões do suposto civilizado V. Ex• 
acha que se eu elogiar V. Ex•, V. Ex• tem que me elogiar. 
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Se eu disser que V. Ex• é um grande tribuno, uma grande 
inteligência, V. E](• vai ter que me dizer também que eu 
sou um grande tribuno e uma grande inteligência, mes
mo que esteja sendo hipócrita. O civilizado gosta da hi
pocrisia. ~ dos nossos usos e costumes. Aqui nesta Casa, 

. vêjam:..s-e--O~r anais, uma das nianeiras de "trancar" ai~ 
guém, à.s v~zes, mais brilhantes do que nós, é fazer-lhe 
elogios. Vai-se falando, quando o outro aparteia e vai 
querer contrariar o que se está dizendo, aplica-se-lhe uns 
elogios na cabeça e imediatamente aquele cidadão mur
cha e passa a adotar as mesmas idéias e pensamentos. 
(Risos.) 

O indígena pensa diferente. Eu não sei quem está pen
sando certo; se somos nós ou os indígenas. Então, o Ca
cique Mário Juruna avistou~se com o Presidente, falou 
com S. Ex•, discutiu problemas, o Presidente o recebeu, 
civilizadamente, o Deputado Juruna contatou com ele; 
mas, se logo depois, o Deputado Juruna achou que tinha 
que criticar o Presidente, ele o criticou. V. Ex• acha que 
isso é indigno, porque se ele foi tratado cordialmente 
peJo Presidente, pronto, a partir daf está liquidado para 
o resto da vida, tem que elogiar o Presidente até mor
rer ... 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu estou apenas 
com o Se~ador Marcondes Gadelha,_ no fim, quando eu 
encontrei alguma cÕisa de comum entre mim e S. Ex• Va
mos ser complacentes, benevolentes com o Cacique Ju
runa. Vamos lhe dar uma admoestaçãozinha, uma ad
vertência, mas não vamos fazer disso um bicho de sete 
cabeças. E, nesse caso, para terminar; eu aplaudo a im
prensa de Brasília. Levou o Cacique Juruna numa certa 
tolerância e brincadeira, quando editou: Juruna, "Ó" 
{Risos.) Então~- Sr. Presidente, a imprensa aqui de 
Brasília foi inuito feliz. Vamos levar, não em tom de 
brincadei_~a, ma_s_ com tÇJlerância e compreensão, .. Juru
na, "Ú'1! Muito obrigado. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Iris Célia - Eunice Michiles - Galvão Modesto -

Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Marco Maciel 
- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães....=.. Nelson Car
neiro - Octavio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discusão, em turno únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 54, de 1983 (n9 881(79, na Casa de ori
gem), que regula o exercício da profissão de Técnico 
em Planejamento Turístico e determina outras pro
vidências. (Dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia, de Legis
lação Social e de Educação e Cultura). 

Sobre a mesa o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça que vai ser lido pelo Sr. 1~-Secretãrio. · 

É lido o seguinte 

PARECER N• 845, DE 1983 

Da Comissão de Constitufçio e Jusdça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1983 (n9 881 -
D, de 1979, na Câmara dos Deputados), que uregula 
o exercício da profissão de Técnico em Planejamento 
Turfstico e determina outras providências". 

Relator: Senador Guilherme- Palmeira. 
O projeto em exame, originário da Câmara dos Depu

tados, objetiva regulamentar o exercício da profissão de 
Têcnico em Planejarnento Turístico e foi aprovado na 
outra Casa do Congresso Nacional com pareceres favo
ráveis das Comissões de Constituição e Justiça, EdU~ 
cação e Cultura, Trabalho e Legislação Social. 

A proposição define o Técnico em Planejamento 
Turístico, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do 
Diploma respectivo ou documento hábil equivalente, no 
Ministério da Educação, especifica a área de atividades, 
determina a fiscalização do exercício dessa profissão se 
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fará pelo Ministério do Trabalho, garante direitos aos 
que, à data da lei, venham exercendo ou tenham exerciOo 
qualquer das atividades previstas no art. 4~>, desde quere
queridos esses direitos no prazo de 180 (cento e oitenta) . 
dias, manda incluir na Categoria do Grupo de Ativida
des e Profi&$Ões Liberais constantes do Quadro anexo à 
Consolidação das Leis do Traba.{hq._e sujeita o registro 
de empresa de turismo na EMBRATUR à comprovação 
da existência de um Técn"ico em Planejamento 'fut_fstico 
que por ela se responsabilize. 

A matéria fofdevida_mente ~tudada na Câmara dos 
DePutados, e, por não ofender a qualquer norma consti
tucional, especialmente no que respeita à iniciativa; deve 
ser aprovada. 

Sala das Comissões, 14 de Setembro de 19&3 .. - Muri
lo Badaró, Presidente - GoUherme Palmeira, Relator -
Passos Pôrto- Hélio Guelros - Octávio Cardoso- Jo
sé Jgnádo - Odacir Soares - Helvidio Nunes - con
trário - João Calmon - Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A matêría es
tá em regime de urgência. Teremos~-p1irlanto, que ouvir 
os pareceres das demais Comissões. 

Peço ao nobre Senador_Pç:dro Simom que ofereça o 
parecer da Comissão de Economia. 

O SR. JOSJ': lGNÁClO (PMDB - ES. Para emitir 
par~cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A-presentado à Câmara dos Deputados_ em 1979, so
- mc;:n_te __ agora chega para o exame do Senado Federal, em 
carâter urgente, o presente projeto que disciplina o 
çxercícip da profissão <!_c Técnico em Planejamento 
Turístico. 

Não é de hoje que numerosas universida__des .vêm di
plomando técnicos dessa especialidade. Apesar disso, o 
decantado turismo no Brasil, que, segundo alguns, pode
ria se constituir ri uma copiosa fonte di: divisas, aíridª_ não 
se institucionalizou, ressentindo-se de uma ação integra
-da e efi_ciente, a despeito dos esforços desenvolvidos pela 
EMBRATUR, no plano federal, e por entidades asseme
lhadas de âmbito estadual. 

Poder-se-ia dizer que um dos pontos críticos que_mais 
contribuem para as deficiências da poHtica do turismo 
estaria, exatamente, na inexistência de um sentido profis
sional no trato da questão. As chamadas empre.c;as de tu
rismo, que se multiplicam nos principais centros urba
nos, são, na maioria, simples promotoraS ou-agenciado
ras de viagens, quase sempre associadas com campa

. rihías de transportes, que lhes pagam comissão por pas-
sagem vendida. 

--A Tal ta âe -uma regulamentaçãO~ do exercício profissiO
nal, por sua vez, tem dispersado os técnicos diplomados 

O SR. PEDRO SIMOM (PMDB - RS. Para emitir para Õutros campos de atividade, jâ que, mesmo no ârn-
Parecer.) - Sr. Presidente, Srs._Senador~s: proveniente bito das pseudo empresas de turismo não hã obrigatorie-
da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n' 54/83, dade de contratação de especialistas do rain-o. 
sob exame nesta Comissão de Economia, regula o exercí- Assim, recebemos com entusiasmo e maior agrado ·o 
cio da profissão de TécniCo em Planejamento Turístico, e piesente Projeto qUe significa um passo à freri.te no senti--" 
determina outras providências. _ do da profissionalização da atividade. O prOjeto, em si, 

De acordo com a proposição, a designação de Técnico não encerra maiores dificuldades para o seu exame, uma 
em Planejamento é privativa: veZ-:que segue a sistemática de outras leis disciplinadoras 

--do diplomado em curso superior de Turismo, de- de exercício profissional. 
vidamente reconhecido; Assiin é que seus três prjmeiros artigos delimitam o 

- do diplomado por estabelecimento de ensino su- uso da designação profissional, istci é, tornã;a piiVativa 
perior estrangeiro, em curso sini.ilar, desde que o respec- dos diplomados em cursos superiores de turismo. Os dis-
tivo diploma seja revalidado na forma da legislação vi- _ _ positivos seguintes tratam da atividade propriamente- di-
gente; e ta, prevendo o artigo 6~> a criação dos respectivos Canse-

- do professor titular ass_isti;nte Ou adjunto das ca- lhos d~_Fiscalização Profissional. Cuida, ainda do provi-
deitas de Teoria e TécriiCa do Turismo e de Planejamen- si.9riªinento para os exercent~ da profissãO hâ mais de 
to e Organiza·çã·o do Turismo, em estabelecimento de en- cinco anos e da reserva de mercado que, a partir da vi-

. sino superior oficütl ou reconhecido há niais de 2 (dois) gência da futura lei, se tornafâ obrigatória para as em-
anos. presas registradas na EMBRATUR. Acertadamente dei~ 

O Projeto especifica, ainda, as atividades inerentes aos xa o projeto para a fase de regulamentação, a ser feita 
Técnicos em Planejamento, bem como,, suas áreas de -pelo Poder EXecutivo, o detalhamento dos princípios ge-
atuação. rais ora instituídos. 

As pessoas habilitadas, conforme utspõe a proposição, Com estas considerações, opinanios pela aprovação 
deverão fazer o registro do respectivo diploma no órgão - do. presente projeto. 
competente do Ministério da Educação e Cultura, fican
do a cargo do Ministério do Trabalho, atravês dos Con
selhos Estaduais e Federal, a fiscalização do exercício de 
suas atividades. 

A partir da aprovação do presente projeto de lei, o 
Grupo da Confederação Nacional _das Profissões Libe
rais, aprovado pelo Decreto-lei n~' 5.452/43, fica acresci
do da categoria de TécniCo em Plaoejamento Turístico,_ 

Da mesma forma, nenhuma empresa de turismo terá 
seu re8istro na EMBRATUR sem que um Têcnico em 
Planejamento Turístico seja- por elá _responsável. 

Sem dúvida, trata-se de matêria de elevado alcance 
sócio-econômico, pois VC:m-- atender a necessidade de se 
regularizar uma atividade_ profissional, quejâ vem pres
tando grandes serviços nas relações internacionais do_ 
País e contribuindo parã que, através do Planejamento 
Turfstico, possamos reduzir o déficit histórico do nosso 
Balanço de Serviços. 

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n'i' 54/83. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio, para emitír o pa
recer da Comissão de Legislação Socíal. 

O SR. PRESlDENTE (Nilo Coêlho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, para proferir 
o parecer da Comissão de Educação e Cultura. 

O SR. ADERBA L JUREMA (PDS - PE. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
·~A propoSiçãO scib anãlise, tem por objetivo estabelecer 

a ·regu13.inentaçãõ do exercício da profissão de Técnico 
effi Ptane}ainento Turístico, às pessoas habilitadas nos 
cursos superiores de Turismo, enumerando Várias atri
buições que lhes serão privativas e- o~rigando a 
EMBRATUR a somente registrar novas enlpresas que 
tenham como responsãvel um profissional de nível supe
ri_or, com seu diploma devidamente registrado. 

O prOjeto-aprovado na Câmara dos Deputados com 
pareceres favorâveis das Comissões de Constituição e 
Justiça, Educação e Cultura, e Legislação Social, define 
o Tê_cnico __ eJI1: Planejamento Turístico, -dispõe sobre a 
obriiatorledade do registro do Diploma respectivo ou 
documento hábil equivalen_te, no Ministério da Edu
cação, especifica a área de atividades, determina que a 
fiscalização do exercício dessa profissão se fará pelo Mi
nistério do Trabalho, garante direitos aos que, à data da 
lei, venham exercendo ou tenham exercido qualquer das 
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atividades previstas no art. 4~', deSde que requeridos esses 
direitos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, manda in
cluir na Categoria do Grupo de Atividades e Profissões 
liberais constante do Quadro anexo à Consolidação das 
Leis do Trabalho e sujeita o registro de empresa de Tu
rismo na EMBRATUR à comprovação da existência de 
um Têcnico -~m Planejamento Turístico que por -ela se 
responsabilize. 

Assim, consideramos que o projeto, de autoria do ilus
tre Deputado Pacheco Chaves, se torna justificável, uma 
vez que hã interesse público relevante a reclamar a inter
ferência da autoridade. para uma profissão onde ocorre 
excesso de oferta da mão-de-obra, a ponto de provocar 
desemprego, gerando problema social. 

Isto posto, entendemos que a proposiçã-o estã bem es
truturada, podendo assim, merecer aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os pareceres 
são--favoráveis. 

Estâ completada a instrução da matéria. 
Passa-se à discussão da matêria, em turno úiliCâ. 

0: S~. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho)- Com a pala· 
vra o nobre "Seriado!' Milton Cabral. 

O SR. MlLTON CABRAL (PDS- PB. Para discu· 
tir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A simples leitura deste projeto de lei revela uma fragi~ 
Iídade espantosa. A alínea c do art. 2', diz o seguinte: 

c) do professor titular, assistente ou adjunto das 
cadeiras de Teoria e Técnica do Turismo e de Plane-
jamento e Organização do Turismo, em estabeleci
mento de ensino superior oficial ou reconhecido há 
mais de 2 (dois) anos. 

·A qualquer contrato de trabalho, em qualquer facul
dade do País, para adjunto de professor, imCdiatamente 
o·contratado passa a ter, por lei, o diploma de técnico em 
planejamento turístico. 

Acho que esta lei deve ser reexaminada ou, quando 
menos, Sr. Presidente, rejeitada para que outros_ disposi
tivos viessem a nosso exame e que, efetívamente, regula
mentassem a profissão de Técnico em Planejamento 
Turístico-(Muito bem!) 

-0 Sr. Marwndes Gadelha- Peço a palavra para dis
cutir, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho)~ Tem a pala· 
vra, para discutir, o nobre Senador Marcondes Gadelha. 

_O SR, MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Para 
discutir.).:__ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposição sob análise pretende estabelecer o privi
légio de exercício profissional, ·na área de Turismo, às 
pessoas habilitadas nos cursos superiores de Turismo, 
enumerãrido várías atribuições que lhes serão privativas 
e obrigando a EMBRATUR a Somente registrar novas 
empresas "que tenham como responsável um profissiO
nal de nível superior, com seu diploma devidamente re
gistrado". 

Nós tivemos há pouco uma situação conflitiva com a 
regulementação da profissão de biomédicos. e eu não 
gostaria de ver de novo esta Casa às voltas com um 
problema acrescido por falta de uma melhor estrutu
ração nas proposições, por falta de uma melhor análise 
profissional -e Por falta de uma melhor redação, atê, do 
texto que se pretende aprovado. 

2. N?- organização das profissões há sempre a consi
derar dois aspectos: 

a) o da habilitação do profissional, em função de sua 
escolaridade e aproveitamento _em estudos organizados; 

b) o privilégio de exclusividade do exerclcio profissio
nal. 
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O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO-ORA
DOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORME/i:fE. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Esta Presi
dência, diante da crítica do Senador -Alrilir Pinto, a res
peito da tolerância cot'l'í·que se a teve com ci exCesso de·· 
tempo utilizado pelo Senador Pedro Simon, esclarece 
que no Regimento Interno não consta dispositivo que 
permita à Presidência cassar a palavra do orador por 
abuso_de tempo na tribuna, salvo no que prescreve o art. 
25, que, por sua vez, reporta-se expressamente à alínea b 
do art. 21, ou seja, quando o orador usa expressões des
corteses ou insultosas e não atende ao apelo da Presidên
cia. 

Esta Presidência fez, dufante 32-rriíriutos em que se ex
cedeu o tempo, reservado regimentalmente ao Senador 
Pedro Simon, quatro apelos. S. Ex' não atendeu às nos
sas observações. 

Portanto, diante da omissão regimental, nada resta a 
esta Presidência a não ser esperar a retribuição, pelo oi-B.
dor, da consideração que lhe é dispensada. 

O Sr. Almir Pinto:...... Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- POiS iiâO-,
nobre Senador. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À -REVISÃO- DO ORA
DOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE:. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço 
as explicações de V. Ex•, e reitero que esta PreSidência 
atuou fielmente, segundo o Regimento Interno. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente; peço a pa
lavra pela Liderança, para uma comunicação urgente e 
inadiável. · 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco_ndes _Gadelha, para 
uma comunicação. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A respeito da matériã-Publicada pelo jornal Correio 
Braziliense, edição de hoje, sob o título: .. Militares pres
sionam para que o 2.045" seja: ãprovado", de autoria do 
eminente jornalista Haroldo Hollanda e trazido à colo
cação pelo Sr. Uder do PMDB, Senador Pedro Simon, 
esta Liderança tem a comunicar que recebeu, há poucoS 
instantes. informaçãO óO Ministro do Exército, Ueneral 
Walter Pires, que desmente categoricamente a ·matéiia 
em apreço, e diz que não fez, nem autorizou alguém a fa
zer, qualquer declaração como a que foi publicada hoje 
no "Correio Brazillense", que impUque, direta ou indire
tamente, restrição ou pressão sobre o Congresso Nacio
nal, no caso do Decreto-lei n"2.045 ou de qualquer dis~ 
positivo em tramitaÇão na Cisa. A nofícia e de-reSpo-nSa: 
bilidade do jornalista que assina e .do jornal que a :Publi
ca. 

Nós poderíamos acrescentar um pouco mais, Sr. Pfe~ 
sídente, pelo apreço que temos peJo Jorilalista-Haroldo 
Hollanda; não vai, nesta nota, qualquer demérito à sua 
capacidade de análise e à sua capacidade de bem infor~ 
mar. A responsabilidade, Possivelmente, também al
cança as fontes em que se louvou o Jornalista Haroldo 
Hollanda, que é um periodTsta dos mais respeítáveis nes
te País. 

Quanto à posição d_o MiníStrO -do Exército, Sr. Presi
dente, eu quero ressaltar, lembrar bem, fazer presente à 
Casa, o recente pronunciamento, quando do almoço ofe
recido pelo estamenlo militar ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente àa República, em que fOi i-eiterado e reafir
mado o comprúmisso de sustentar, custe o que custar, o 

DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

processo de abertura democrática rieste- País. E eSte pro~ 
cesso--de abertura pressupõe, evidentemente, a harmonia 
e-a: independência entre os PoderCs. Não é esta a primei
ra vez e nem será, seguramente, a última, em que os mili
tares, o Governo, o Poder Executivo, terão respeitado e 
hão de respeitar as decisões dos outros Poderes. Assim 
aconteceu em relação ao Decreto-lei n~' 2.024; assim 
aconteceu em decisões diversas emanadas do Poder Judi
ciário e que, por suposto, contrariavam interesses do Po~ 
der Executivo. 

Sr. Presidente, o interesse do Governo pela aprovação 
do Decreto-lei n~' 2.045 já foi demonstrado_de va~iadas 
maneiras. O que temos a afirmar é que a pressão não 
co-nstitui usos e costumes desse processo de liberalização, 
de abertura, de institucionalização democrática e estabe
lecimento do estado de direito neste Pais. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Srs. Sena
dores: 

Reiteradamente, nesta Casa, tenho ocupado a·atençào 
dos ilustradOs colegas, para juntos buscarmos uma saída 
para as dificuldades que afligem a nossa economia, infe
licitam a_ nossa pOpulação urbana, humilhando-a -ao 
ponto de tef que assistir, nos grandes e mais desenvolvi
dos centros do País, legiÕes de famintos e n-aturalmente 
outras tantas d_e aproveitadores, saquearem supermerca~ 
dos, armazérts e até pequenas mercearias, enquanto isto, 
como que possuídos por uma letargia, fruto de inexplicá
vel egoísmo, a todos instantes assiste também o cresCi
mento das favelas que circundam os chamados grandes 
centros urbanos, fruto do desmedido êxodo rural. 

Indiferentes, egoístas e mais que "iinediãtistas, vamos 
nas ciàadeS, especialmente nas grandes Metrópoles, com 
apoio dos sempre presentes e poderosos meios de comu
nicação de massa, pressionando os nossos dirigentes, 
para que urbanizem mais, mas asfalto, mais espaços pa
vimentados para transitarmos com os .. nossos" automó
veis e queimarmos estúpida- e inutilmente, na maioria 
dos casos, o "Nosso Petróleo", mesmo este e aquele su
bindo 100,200 ou 300% não importa, precisamos manter 
o nosso status, mesmo com a Tome rondando a nossa 
porta como estamos assistindo atualmente, valendo ob
servar, que os saques eram alternados por semanas e, ul
timamente, ocorrem muitos ao mesmo tempo dia e hora. 

Tal a pressão exercida sobre os nossos administrado
res públicos q-ue, antContem, numa tOtal demonstração 
de desequilíbrio, fruto naturalmente das pressões quere
cebem, ao serem recebidos pelo Pre&aente da República 
e n-ão atendidos, por ser ímpossível no mOmento, na de
sejada e ·mais que u-rgente e iíecessária reforma tdbu
táiia, ejs que, políticos, chefes de executivos municipais, 
descem a condição de baderneiro-s mal educados e res
pondem com vaias a mencionada negativa. 

De outra parte, cada vez mais consumistas, sem aten
tarmos para a realídade nacional para as nossas efetivas 
limitações, vamos comprando, podendo ou não, todos 
os bens todos os equipamentos de conforto ou lazer, 
mesmo na base do "sendo a prazo, compro até Rancho 
de palha incendiado". O certo é que, aumentando des
mesuradamente os preços, como realmente, tem aumen
tado entre nós os tais bens duráveis, os quais, em realida
de, não duram coisa nenhuma, especialmente os veildi
dos pelo maldito _crediário, m~o assim, a cada ano, 
vai-se multiplicando, os possuidores desteS bens. 

No entanto, Sr. Presidente, tais os diabólicos ·efeitos 
da propaganda bem elaborada, especialmente a realiza
da pelas TV, que bastaríamos volver as nossas vistas 
para os números para relação de aparelhos em uso, por 
hl:i.bitante urbano, para termos uma idéia desse poderio 
que fascina, embriaga e até chega a nos imbecilizar, a nos 
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condicionar a comprar, sem olhar o valor final a ser pa
go, desde que as prestações se amoldem as nossas .sempre 
reais capacidades de pagamentos e ninguém aqui tem ou 
teve notícias de protestos de passeatas ou mesmo campa
nhas, na nossa imprensa, contra os abusos nos preços 
destas postergáveis utilidades, ou mesmo até, contra os 
mais que criminosos preços dos medicamentos. 

Mas, todos temos presente, por todas as formas ~ 
meios, notícias de vigorosos protestos, quando ocorre 
uma alta qualquer, por pequena que seja nos alimentos 
básicos, no arroz, no -leite, no feijão ou na carrte. 

Altas, Sr. presidente, quase que sempre frutos da es
cassez e que só beneficiam O especulador, o interme
diáriO e nunca resulta em proveito do produtor. Daí, o ê
xõdo rural, daí a transferência das estatísticas de pro
dução destes homens honrados e de mãos calosas para as 
estatísticas de subconsumo e- para a subvida da habi
tação das favelas. 

Somos, Sr. Presidente, talvez, o mais paradoxal dos 
povos deste sofrido planeta, e ai de nós se Deus resolves
se __ nos penalizar de maneira rigorosa e, para tanto. sabe
mos todos, bastaria atender as n_ossas súplicas, todas ao 
mesmo tempo, teríamos então, no mesmo-iÕstante,-calor 
e frio, chuva e sol, noite e dia, e teríamos também como 
temos- tido, aliás, mas não por culpa de Deus, uma eco
nomia de mercado para o setor urbano, especialmente na 
área supérfluos e estatização e tabelamento dos produtos 
alimentares básicos. 

É, Sr.- Presidente, tanto temos pressionado os nossos 
Governantes, e lamentavelmente, como tais, temos cedi
do a estas pressões e que os resultados aí estão. 

Não Sei; Sr. Presidente, talvez por estar muito magoa
do com tantos disparates, mas o certo é que, ao ver on
tem ·uma mã.ilchete, em um dos nossos jornais, que dizia, 
salvo engano, "agora até o milho será importado. Peço 
perdão a quem de direito, se eu estiver equivocado, Sr. 
Presidente, mas devo confessar, sem poder me explicar 
bem, mas a verdade é que pressenti, naquela ••manche
te", uma certa impregnação de morbidade, de masoquis
mo eaíe rfiesml:f de sadismo, destilados pelo autor. Fru
tos, Sr. Presidente, eu não diria do ódioMurbano, mas do 
deSprezO Que votamos, quase que instintivamente, às atia 
vidades Agro-Pastoris, de um lado talvez, reminiscência 
do mandonismo escravocrata da antiga Nobreza-Rural e 
de outro, o mais que "humilhante" título de povo essen
cialmente agrícOla. 

Mas o certo é, Sr. Presidente, que, os governos no Bra
sil, desde os Albores da República, em todos os escalões 
da administração, incapazes de resistirem às pressões ur~ 
banas, sempre crescentes e cada vez mais ousadas, em 
tempo algum, conseguiram implantar aqui uma política 
Agro-Pastoril compatível com a nossa realidade, sequer 
obtivemos, até bem pouco, a estabilidade dos gestores 
principais nos cargos, veja-se na Área federal ou nos Es
tados, ritmo de substituição dos Ministros e Secretários 
da Agricultura. 

Constando, até, que o MiniStério da Agricultura jã te
ve, na suá pouca ilustrativa- história, mais titulares no 
Ministério que anos de existência. Talvez, Sr. Presidente, 
tenho minhas dúvidas, mas é possível que pressentindo 
uma inelhoria no nosso nível cultural ou mesmo por de
tef-õs instrumentos de exceçàes os- nossos governos, so
mente, de pouco tempo a esta parte, vem esboçandO, al
gumas mudanças, na orientação da nossa política para a 
agricultura como também para a pecuária. Mas, des
gia"ç:idaffieiite, atabalhoados, sem odf:ntaçào firme e, o 
que é pior, paternalista e estatizante. 

Reduzidos à condição de pátrias da economia pela ur
banização empreguista e parasitante, visto que um só 
peão ainda cuida, nas pastagens, de I .000 bois, com os 
quais, após entregá-los para o abate, desencadeia a 
criação de centenas, senão milhares de empregados para 
os felizardos da indústria, do atacado e dos varejos que, 
no final, como remuneração dos 4 anos de riscos, sofri
rrientos e iriOOrtezas contra 5 a 6 dias gastos na cidade 
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para ser aprontado e consumido, recebe menos de 40% 
do preço final pago pelo consumidor pelo seu produto. 

Com os cereais, iii.variãvelmente, sempre ocorrem a 
mesma situação ou pior ainda por ser o agricultor, nor
malmente, mais fraco econorriicamente e por conseqüên
cia a corda, entre nós, sempre rebenta do lado mais fra
co. 

POr falta de recursos disponíveis, naturalmente -pârã a 
agricultura e para a pecuãri"a, até bem pouco, nossas úni
cas fonte_s de_divisas e grande, ou melhor, a mais submis
sa e maior tributária dos cofres i)úblicos, de impostos em 
todas as escalas, federal, estadual e municipal e, por 
acréscimo, tendo que suportar os permanentes e pretex
tados confiscos reguladores de mercado, O certo mesmo 
é que, pesquisas científicas, orientação técnica e assistên
cia ao rurícola, armazéns ou atê mesmo estradas de eS
coamento, só viemos a ver muito recentemente. 

No chamado Crédito _Rural, sobre e sob o qual, du
rante muitos anos, foram praticadas as mais que absur
das distorções, a pretexto de prazos alongados e juros 
negativos, em todas as safras assistíamos o achatamento 
dos preços, para subirem vertiginosamente na entressa
fra, ou seja, quando a produção já estava em mãos dos 
especuladores e, por outro lado, vivíamos uma situação 
curiosa em matéria de preços para o agropecuarista, isto 
porque, como salientado, com a des.9ulpa dos chamados 
juros baratos que, em época alguma, não atenderam · 
mais que 20% do t_otaLdos produtores, e, enquanto os lu
cros beneficiários tinham o suporte fmanceiro para pro
duzir e colher, a grande maioria, no caso, os 80% que 
produziam com recursos próprios eram obrigados a ven
der na rama, ou seja, estragavam-se-os frutos dos seus sa
crifícios aos insaciáveis apetites dos atravessadores, an
tes mesmo da colheita, por não poderem custeá-ta. 

Tantos os gritos e protestos, não dos cordatos e sub_
missos produtores, mas dos privilegiados habitantes-aas 
cidades, quanto ao preço final, que tinham de pagar, que 
o Governo Federal criou e agilizou a antiga CFP, Co
missão de Financiamento da Produção, através da qual 
obteve-se pálidos resultados em favor do setor. 

Aumentados os clamores nas cidades, em decorrência 
da escassez, ante o já agigantado exodo rural, foi o Go
verno c-ominado a, praticamente, estatizar o setor de co
mercialização, transformando a SUNAB no controlador 
da carne bovina e daí para a COBAL no que resultou, 
inegavelmente numa certa estabilidade de preços (não de 
lucros) para o pecuarista, mas em sérios problemas para 
o tesouro, em face das inadimplências impunes dos fri
goríficos.. 

Fiiuilõierite, transformamos a Com.i~são de Financia~ 
menta em Empresa Pública, sob _a mesma sigla, CFP, 
Companhia de Financiamento da Produção, a qual, sob 
nova orientação e uma estrutura mais adequada, iniciou 
a nova etapa da estatização da compra, armazenagem e 
vendas de grãos, fato que, pesarosamente, como homem 
da livre iniciativa, sóu obl;"igado a admitir, representou 
um mal menor, mesmo tendo-se em conta os desperdí
cios que resultam da má gerência governamental. 

Com efeitO, Sr. Pfesidente, sob a orientªçã_o_do emi.:
nente Ministro Amaury Stabile e direção da_ dinâmiCa 
Diretoria, presidida pelo patriota Dr. Francisco Vilela: a 
nova CFP vem implantando uma nova era para os agri
cultores, no que diz respeito ã comercialização das siifras 
e, ultimamente, acordados para a realidade, mesmo en
frentando incompreensões de uns e a má fé dos interes~es 
contrariados e, naturalmente, sob o jugo e más conse
qüências de ser uma estatal, o certo ê que, a nova CFP 
está implantando a única política certa e jusúi- para a 
nossa agricultura que é a certeza ou perspectiva de lu
cros, para quem produz. 

Inteligentemente. a CFP vai gradualmente eliminando 
o juro_ subsidiado, aplicando-lhe a taxa de 3% aja 85% 
sobre o índice da ORTN, aO mestria tempo em qUe racio
naliza o VBC - Valor Básico (je Custe_io - consegue 
substancial efetiva melhoria no PROAGRO -e o ~qU:e é 
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fundamental, fixa preços mínimos de garantia bem apro
ximados aos custos reais de produção e, mais ainda, as
segura, sobre os preços fixados à época do plantio, a cor
reção monetária plena -100% sobre ORTN- que será 
agregada ao preço inicial para a aquisição na época da 
Colheita. 

Valendo acrescentar, Sr. P~esidente, e este é, sem dúvi
da, o ponto ffiã.is alto da ~ova política da CFP, preços 
nacionais, o que significa, em realidade, ao produtor que 
alarga a nossa fronteira agrícola, lá na longínqua Ama
zônia, reCeberá pelos seus produtos o mesmo preço que a 
CFP pagará ao produtor paulista, mineiro ou fluminen
se. 

Na verdade, além do "pecado original" que é ser uma 
empresa Púbilca, especialmente mirh país que nem mes
mo o nosso suado e sofrido contribuinte entende ser a 
mesma um patrimônio de todos, especialmente dele con
tribuinte, qUe paga para produzir, para gerar recursos do 
erário, entende de defender e preservar as «coisas do Go
verno". E, mais por ser do Governo, vem a CFP enfren
tando desmedidas dificuldades nos transportes e armaze
nagens. Enquanto cortamos o crédito para construções 
de armazéns, e o que é pior, a "inteligência" governa
mental~ impede o tráfego da frota de Caminhões nos fins 
de semana, a pretexto de economizar o combustível. 

Ora, Sr. Presidente, será que os .. gênios" autores de tal 
medida não atentaram ou_ não virão a atentar para o fato 
de que toda esta frota e, por certo, a quase totalidade dos 
nossos meios-ôe produção fora·m e continuam sendo fi
nandados com dólares dos quais não estamos poupando 
sequer para pagar os juros? 

Por outro lado, vale acrescentar que, ou o transpo-rte é 
realizado mais caro; em face das dificuldades criadas 
Pelo próprio gOverno ou o produto não tranSportado em 
tempo hábil irá perecer e, no caso, por conta da própria <:FP? ' . .. . 

Em verdade, vale repetir, como toda __ "coisa do -Gover
no" no Brasil, a CFP tem merecid_o reparos, tem cometi
do desacertos, Não há como negar, mas o (jue se tem ati
rado contra a Empresa, para dej:Jreciá-la, denota inicial
mente o espírito da crítica superficial, apressada e, de ou
tro lado, até mesmo a má fé. Pior, Sr. Presidente, estou 
convencido de que, em realidade, não são contra a CFP; 
são mesmo e muito é COntra a nova polftica de crédito 
rural que irã acabar com a maior fonte de cOrrupção no 
nosso País, os malfadados subsídios sob o disfarce e ró
tulos de créditOs a produção agfícola, tem-se prestado 
muitO mais no enriquecimentO dos espertalhões "fazen
deíros dos ~sfa:ltos". Que se de ?mparo, orientação técni
ca, pesquisas- e até mesmo subsidio, mas n\Jnca à prO
dução e sim ao produto Agrícola-que redundará em lu
cro para quem arrisca, sofre e produz, que se dê subsí
dios na comercialização que resultem em melhores con
dições aquisüfvãs aos consumidores de menor renda das 
cidades. Mas, Sr. Presidente, não tenhamos dúvidas, se
ria mais que impatriótico permitir o retorno à situação 
anterior em matéria de ciédito rural. 

Como figura do epidermismo,·- da superfiabilidade de 
muít~s e da IJlâ fé de outros, tomemos por exemplos o 
discUrso do Deputado José Uliss_es PMOB-MG. Pro· 
nUncíado rec-erliemente na Câmara- dos Deputados e a 
série de arfig"os assilfadós-por· Aloysio Bionde, publica
dOS __ SQ~ grandes manchetes, taís como "a especulação de 
Cr$ 500 bilhões". Vejamos, Sr. Pj-eSidente, o- quanto 
P'?de--se discernir a verdade e ao_ País, usando _as tais 
meias verdades, que são as mentiras mais peiigosas, por
que facilmente são aceitáveis pelos menos atentos. Aliás, 
Sr. Presidente, ser pouco atento no Brasil atual,Já ê uma 
constante em todas as -camadas da população. Tanto é 
que a mim não surpreende deparar com uma manchete 
escandalosa acobertando uma versão no corpo da ma
téria publicada, que não guardam entre si nenhuma se

-melhança. 
Os exercícios ari!méticOs e os gráficos jã são _utilizados 

na maioi'fa sem~ceriOióiiía;-Como'se o autor, sabedor por 
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antecipação de que será lido tão-somente no limite does
cândalo provocado pela manchete. 

No caso dos artigos cítados, a primeira impressão se~ 
ria de que o Governo estaria patrocinando uma "especu
lação de Cr$ 500 bilhões", isto na base do "segundo se 
comenta". 

No caso do mencionado Deputado mineiro, após re· 
petir c}ue o titUlar da SEAP admitia que teríamos de im
portar cerca de SOO mil toneladas de milho para atender 
às nossas necessídades internas desse cereal, lança a ma
liciosa afirmação: "a importação é anunciada ao mesmo 
tempo que pelo porto do Paraná estão sendo exportados 
os últimos carregamentos do estoque Nacional, vendido, 
etc., mais adiante, os preços da exportação e das presu
midas importações. COmo num cansativo realejo, 
repetem-se mutuamente nos mesmos casos que seriam 
exaustivos repetir aqui; não vou fazê-lo, mas trago os fa· 
tos como realmente ocorreram. 

Detendo, em armazéns alugados, no final do ano pas
sado, 2 milhões de toneladas de milho, remanescentes da 
safra anterior que foi de 21.700.000 de toneladas, a CFP, 
precisando desocupar os citados armazéns e conseguir 
espaço para abrigar a safra de 1983, prevista em 23 mi
lhões de toneladas em dezembro, quando se pode consi
derar todo o milho plantado, factível de ser recolhido, 
não só a CFP, mas toda a chamada área econômica do 
governo, entendeu de "desovar", via exportação, parte 
daquele excedente de milho. Foi o que ocorreu, não 
como estã_o alardeaildo, mas, nos preços e condições 
hem diferentes. Resulta-se que, somente no~ artll.azêns 
alugados pela CFP, Unhamos 2 milhões de ton~Iadas, 
-~em perspectivas -de mercado. Temos, então, que: 

a) estoques localizados nas áreas de maior produção, 
que para serem removidos demandaria um grande custo 
de frete; 

b) a nossa estrutura de armazenagem não permite 
transporte ao longo do tempo, sem perdas vultosas de es
toque; 

c) beirando a inanição cambial, o Brasil reclamava, 
urgentemente, divisas ao finai do ano, e todos ainda esta
mos vendo como estão dificeis de serem conseguidas. 

d) com os preços nas bolsas internacionaiS em torno 
de 100 USS por toneladas, obtivemos um contrato a_ USS 
90,00 P?r tonelada corn um adiantamento em dólares na 
ordem ci.e 90%, ou sejam, US$ 54 milhões, a uma taxa Ll
bor, com um speead de 0,75% praticamente taxa de cor
retagem, visto que o mercado financeiro exigia muito 
mais. 

e) no contrato de 600 mil toneladas de milho, que le
varia, como estâ levando quase um ano para ser ultima
do, estabeleceu-se um critério de partilha da variação 
para a maior que viesse a ocorrer no preço do milho, o 
que, surpreendentemente, ocorreu, resultando para o 
Brasil cerca de maís USS 14,00 por tonelada embarcada. 

Ora, Sr.· Presidente, nada mais fácil que ser "engenhei
ro de obras acabadas'\ como poderíamos prever a per
da, por excesso de chuvas, de cerca de 1.100 mil H.A. de 
!hilho, reduzíndo a nossa colheita de _23 milhões para 
pouco mais de 19 milhões de toneladas, quem imaginaria 
que o milho, na hora de ser colhido, iria germinar, apo
drecer nas espigas e nos pês, lá nas lavouras? 

f) Quem, Sr. Presidente, poderia prever o chamado 
prOgrama Pink, desenvolvido pelo governo norte
americãilo, que iria reduzir tanto as suas colheitas? No 
entanto, muitos dos que preconizam para o Brasil uma 
moratória unilateral acabam sendo os mesmos que vêm 
falando em suspender contratos_ja_ estabel~d,os com é o 
caso do milho que ainda falta ser embarcado, isto por
que os preçosja estariam por volta de USS 170,00 por to
nelada. Não relevam estes "nacionalisteiros" a credibili
dade a nossa tradição de honrarmos os nossos compro~ 
missas internacionaís, por mais danosos que nos sejam. 

Como desejosos de insuflar mais, os ânimos dos fa
míntoS-e dOs aproveitadores que saqueiam os armazéns e 
supermercados; procuram abalar a autoridade do Go-



Outubro de 1983 

vemo, insinuando negociatas internacionais com os nos
sos alimentos e, de outro lado, através de complicados 
arranjos aritniéticos. pretendem induzir a nossa gente a 
crer esteja a CFP ou o Governo Fed.eral_ propiciando es
peculação com cereais na ordem de 500 bilhões de cru
zeiros. 

A verdade cristalina, transparente e incontestável, Sr. 
Presidente, é e será sempre uma só, e a tempos denuncia
do constantemente nesta Casa. Não há como discutir. A 
estatização é um péssimo neg6Cío -e-Chega a ser um crime
contra as liberdades fundamentais do homem. Mas, no 
Brasil, graças ao ~·empresariado" com é minúsculo, "em
presariado dos coqueteis e -coluna social" e que sempre 
lucram em prejuízo do povo e dos autênticos empre-. 
sãrios como é maiúsculo, é, sem nenhuma dúvida, que 
estamos vivendo este r_egime híbrido, regime de mercado 
com tabelamentos de preços. 

Com muito- pesar, Sr. Presidente, vou, com o correr 
dos anos, especialmente de certo tempo a esta parte, 
constatando que aquilo que julgávamos uma pilhéria ou 
um anedótico deboche, aos poucos, não só, vai-sC:rido in
corporado ao vocabulário mas, até mesmo, vaí sendo 
aceito e incorporado, substantivamente, aos nossos cos
tumes. Daí a esta altura, ante tantas distorções quanto a 
CFP, já me assalta o receio e indago! Será verdade que, 
no Brasil de hoje, "marmelada", .. corrupção" são pejo
rativos só para os que não participarri dos negócios? Ou 
só é corrupção a "marmelada" da qual não se toma par
te? 

Mas, vejamos, Sr. Presidente, a comercialização inter~ 
na que vem sendo praticada pelo Governo Federal, via
CFP, com o seu estoque de milho, e outros cereais. Veja
mos as causas de tantos discursos, editoriais e manchetes 
e vejamos também com quem está a razão e o direitO fe
mos, pois, que, Sr. Presidente. 

a) o preço pago pela CFP, na fonte de produção livre 
de frente e impostos por sãcci de milho na safra 82/83, 
foi, realmente, de Cri 2.000,00 por saca de 60 kg; 

b) agregados os custos de transporte, armazenagem, 
expurg-o, mais custo administrativos, sem ag'regã"i'mos a 
erosão e o custo do dinheiro, chega-se ao custo de CrS 
3.415,21 por saca de 60 kg; 

c) somando-se as despesas de comercialização chega-
se aos custos de vendas: 

-Fora da área de compra, Cr$ 4.000,00/60kg 
-No local de armazenagem, Cr$ 3.543,00/69kg 
Vejamos, agora, como, a que preços e pã.ra qu-em vem 

sendo vendido o estoque de milho adquirido pela CFP 
nas condições retromencionadas. 

Para o Norte--Nordeste, as venda, em virtude das se
cas, não tem havido solução de continuidade nos forne
cimentos da CFP. Assim de janeiro B.té aqui, foram reali
zadas, para aquela área, 39 pregões semanais, e, Destes 
foram arrematados pelos compradores, ao preço médio 
de CrS 4.377.87/60kg, 307.421 toneladas de milho, das 
quais, 87.000 toneladas, para as fábricas de rações, fubá 
e farinhas, 217.655 toneladas para criadores e cooperati
vistas e finalmente 0,9%, ou sejam, 2.766 toneladas para 
o comércio. 

Para a região Centro-Sul, no instante em que iniciou
se a especulação altista, aí sim, a CFP entrou no merca
do para discipliná-lo aos limites do razoável ou pelo me
nos impedir o estrangulamento da avicultura e seus con
tratos de exportação, como também se liquidassem a 
nossa convalescente suinocultura. 

Portanto, a partir de4 de agosto pfp, foram realizados 
até aqui 62 pregões que resultaram na venda de 691.867 
toneladas de milho, ao preço médio de Cr$ 5.274,04/60 
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kg, não se incluindo o preço no valor do ICM ou sacada, 
com as seguintes destinações: 

-Comerciantes 2% ou 13.837 toneladas 
- Fab. de rações 45% Ou 311.340 toneladas 
-Criadores e cooperativistas 53% ou366.690 tonela-

das 
691.867 toneladas 

Uin outrO ponto que, maliciosa, inteligente, mas dia
bolicamente, íntentam utilizar para confundir e orientar 
a opinião do povo contra o Governo Federal, é quanto o 
apoio que se vinha dando aos avicultores para que hon
rassem os éompromíssos assumidos no exterior com os 
nossos já tradicionais clientes do setor, o que exigia, fos
se elaborado e posto em prática um programa de equali
zação de preços de milho para os exportadores de fran
gos. No entanto, tal programa tem sido muito criticado. 
Vejamos: 

l. A decisão foi técnica, no sentido de sustentar a po
sição do Brasil como exportador de frangos, na medida 
em que, à época do início dos estudos, o custo de colo
cação do frango brasileiro, no porto, era cerca de USS 
80.00/t. aciina da cotação FOB que o mercado dispunha 
a pagar. Esta situação se dava basicamente por duas ra
zões: 

a) gravosidade do milho nacional com relação ao pro
duto externo, isto é, os produtores de frangos de países 
concorrentes do Brasil (EUA e França basicamente) es
tavam pagando o principal insumo da avicultura cerca 
de USS 20 a30.00ftoneladas mais barato que o produtor 
brasileiro; - -

b) a política agressiva- de incentivos à exportação de 
frangos desenvolvida no âmbito da CEE; 

c) a desvalorlzaçilo do frarlgo frãncêS em 30% com re
lação ao dólar, ocorrida à época, e uma sobrevalorização 
de 30% do cruzeiro até 18/fev. quando ocorreu a maxi-
desvaloi-ização. -

2. Decisão global no Goverrio em apoiar o- setor en
tre diversas medidas de estímulo às exportações. 

3. A _ló&lca b"áslC:i--do esquema era prop"iCiarao setor --
um custo médio do volume de milho necessário para ali
meritação do plantel de frango destinado à exportação, 
equivalente ao preço médio de exportação que a CFP vi-

- nha obtendo, isto é, um preço situado ria paridade inter~ 
nacional. 

4. A decisão da entrega de produto a preço simbóli
co pautou-se em uma razão muito simples; haViã-dliiS 
formas de propiciar um custo médio competitivo a ilível 
internacional para o exportador de frango: 

a) a venda direta· de todo vOlume de produto neces
sário para a produção de frango de exportação do preço 
em CrS equivalente do que o prodUtor de frangos 
nos países concorrentes vinh-a pa-gando. IstO- sigllificaria 
a liberação de 200 a 300.000/t de produto dos estoques 
do Governo e a retirada do setor do mercado normal, 
prejudicando assim ainda mais a comercialização da sa
fra por parte do produtor agrícola e demais agentes do 
setor privado. 

b) a venda a preço simbólico, que redundou na entre
ga de tão somente cerca de 66.000t., obrigando o setor a 
se abastecer no mercado normal, pura complementação 
de suas necessidades. 

Obviamente, a primeira alternã.tiva teria sido muito 
mais cômoda ao setor. 
5. Importante frisar que o setor exportador de frango 
não seria o único beneficiário. No início deste ano, a 
C~f'.P. elaborava programa idêntico para o setor de 
moagem de milho. 
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A intehção; neste caso, era dar um suporte às expor-
- tações de farelo e óleo do setor, de tal forma que o mes· 

mo contornasse as dificuldades internas de colocação de 
produtos derivados do milho degerminado, tais como fu
bã, farinhas, etc. 

O programa não foi implementado uma vez que sobre
veio a maxidesvalorização, não mais se fazendo neces
sário o suporte do governo. 

6. No mesmo momento e pela mesma razão, foi sus
penso o programa de equalização para os exportadores 
de frango. 

7. Interessante frisar que este mesmo setor de moagem 
foi um dos primeiros a ser beneficiado com a isenção dos 
impostos de exportação de derivados de milho. A CFP 
participou das gestões que redudaram na eliminação da 
tarifa. 

8. Para finalizar, espero em Deus encerrar esta mais 
que infeliz polémica sobre o milho no mercado externo, 
a partir do dia 3 próximo vindouro, C.F.P., só irã leiloá
lo diretamente aos consumidores de ração, avicultores e 
suinoc.ultores. 

No que diz respeito aos dois principais pratos de mesa 
brasileira, aí, mais uma vez, graças a Deus, a razão está 
com a C.E.P~ e por conseqijência com o Governo Fede
rale não com os instigadores dos saques e das badernas. 
Vejamos, Sr. Presidente; 

Especificamente, quando ao feijão preto ou "polfti
co", porque atende os mais organizados protestadores 
das cidades grandes, a C.F.P. ja colocou no mercado 
mais de 400 mil toneladas, chegando em agosto com 
preço girando em torno de Cr$ 10.000/60 Kg. Isto para 
vendas feitas através das Bolsas de Cereais-via leilões 
públicos, visando regularizar o fluxo de abastecimento e 
preços enquanto os uempresários" do setor "patriotica
mente" pratfCãVam no mercado livre, para o mesmo fei
jão preto, o .. precinho de ajuda ao governo no combate a 
inQação" CrS 19.500,00/60Kg. 

Quanto ao arroz, em que pese a quebra de safra, so
bertudo em virtude da péssima qualidade da colheita, 
graças aos estoques e vendas da C.F.P., os preços 
mantiveram-se maiS ou menos estáveis ni:ste período de 
escassez. 

Concluo, Sr. Presidente, esperando em Deus, possa o 
Pieslde-iiie\:"igueiredo, após nos legar a abertura política, 
consiga, como de seu mais que firme propósito, desesta
tizar a nossa economia para, sem maior carga tributária 
do que esta que está ar a nos sufocar, conseguir estancar 
o deficit público, sorvedouro dos esforços da minoria 
que ainda trabalha e produz nas nossas roças e fazendas. 

Esperando e crendo que o Todo Poderoso, por miseri
córdia, se apiede das nossas cidades egofstas e consumis· 
tas e não se repitam entre nós os acontecimentos de Sa
do mas e Gomorras. 

E, para tanto, Sr. Presidente, tenho plena convicção, 
tal a Generosidade Divina, que bastará que paremos de 
nos violentar e tenhamos a grandeza da humildade e vol
temos as nossas origens, sem os modismos e condiciona
mentos importados, coformemo-nos com as nossas limi
tações, não nos envergonhemos de sermos pobres, estan
quemos o desenfreado consumismo, todos nós, ope
rários, profissionais liberais, políticos e especialmente os 
empreendedores, sejamos de fatos empresários com "E" 
maiúsculo, e teremos o Brasil dos sonhos de quantos 
realmente amam esta generosa terra. 
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Vejamos, Sr. Presidente, como somos um povo descui
dado: 

tomando-se a quantidade de unidades cada item, veja
mos através da peSquisa realizada pelos jornal José, o 
quanto pode ser economizado pelas donas de casa que 
não se envergonhem de indagar os preços, ou melhor, 
não têm receios de ser identificadas como "pobre", visto 

que o .. chique" é não olhar o quanto custa, o contrârio, 
é, no mínimo, confessar que está precisando de fazer eco-

Com-pras que podem e deveriam ser feitaS nos Supéf
mercados de Brasilia, com grande diferença de preços, 

nomia. 
Aqui está uma pesquisa realizada esta semana aqui, 

em Brasília~ e publicada no dia de hoje: 
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Preços da semana publicado_s no jornal José -edição de 30-9-83 - pág. 08 

Item Can:efour Cobal Sab Jumbo 

Arroz 1.390,00 
760,00 

Feijão Roxinho 
FeijãO Preto 570,00 -
Batata 2kg. 900,00 

368,00 
Cebola 1 kg. 

!.350,00 
Alho 1 kg. 
Farinha de MandioCa fkg. 207,00 - _230,00 
Farinha de Trigo Esp. 
Estrat. Tomat. Peixe Lata 126,00 
Manteiga Tablet. 260,00 
Margarina Tablet. 550,00 
Queijo Prato 2.280,00 
Queijo Mírias Quilo !.380,00 
Bom Bril Pacote 112,00 
Sal Cisne Q-Uilo 90,00 
Sabão em Pó ViVa 549,00 
Banana Prata Dúzia - 224,00 
Laranja Pera 30 Unid. 192,00 
Limão Quilo 512,00 
Tomate Extra Quilo 220,00 
Bisteca Quito 1.400,00 
Lombo de Porco Qui_l_Q_ 1.900,00 
Fígado Bovino Quilo l.l80,00 
Frango Quilo 795,00 

Totaís 3.755,00 5.240,00 6_936,00 2.614,00 

Total geral das compras nos 4 Supermercados CfS 18.545,00 

Corri o Se vê, Sr. Presidente, a pesquisa abrangeu 30 
itens, excluindo-se 6 itens que se referem a cortes da car
ne bovina em virtude de o CARREFOUR:, isofadamen
te, estar oferecendo carne resfriada que é bem mais cara, 
enquanto os demais estão oferecendo carne congelada 
do estoque governamental que é bem mais barata. 

Contudo, depreende-se que as compradoras, no caso 
as donas de casa mais zelosas com as compras e que não 
se constrangem de indagar os preços das mercadorias, 
farão as suas comp-ras dos 24 itens restantes, desde que 
escolhendo-os nos 4 concorrentes pelo montante de Cr$ 
18.545,00. 

Por outro lado, as, "apressadinhas" e meJJOS cuidado
sas, comprando todos os itens, por comodismo em qual
quer um dos 4 concorrentes, isoladamente, desembolsa-
riam o que se segue: 

SAB ...................... , ... -... Cr$ 20.119,00 
JUMBO ... : .. ... c::.-:-:~ .......... Cr$ 21.559,00 
COBAL ....• .,~ .. -·~--·-··~·~~~-·~Cr$ 22.083,00 
CARREFOUR ......... ~~ ...... Cr$ 24.714,00 
O curioso, Sr. Presidente, dos valores acima, é que, é 

exatamente o Supermercado mais careiro, ou seja, o 
CARREFOUR, é o que comparece na listagem com o 
maior número de itens mais baratos, lO entre os 24 itens, 
o JUMBO, com o segundo preço mais baixo, SOOferece 
3 itens como atrativos, enquanto a SAB, que realmente 
vem vendendo mais barato que todos, e como é natural, 
destaca 9 itens mais baratos, ficando finalmente a CO
BAL, com o terceiro preço mais baixo ·e Conip-ãreCendo 
na listagem com 3 itens mais baratos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mu_ito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- COncedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronunçia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao iniciar, neste momento, a abordagem de tema da 
mais alta relevância para a economia brasileira, 

pefmitam-me que o faça dirigindo à Nação insólita per
gunta: 

- Qual seria a reação de todos nós, brasileiros, se nos 
vfssemos na contingênciã de importar o café que consu':' 
mimos? 

O raciocínio pelo absurdo, como em Kafka e lon_esco, 
pode ser útil para a apreensão da realidade; no caso con
tudo, que passo, em seqUência, a abordar, certamente 
não está o País na iminência de depender do exterior 
para conseguir café, mas, convém não deslernbrar, seme
lhante reversão, já ocorreu com o Brasil quando, no iní
Cio do séctilo, perdeu sua condição de fornecedor quase 
absoluto da borracha consumida no mundo, passando, 
algumas décadas após, à inacreditável situação de gran
de importador. 

Extraída de algumas árvores das quais a Seringueira 
(Hevea Brasiliensis), natural da Amazónia, é a principal, 
a borracha foi capaz de imPrimir grande expansão à eco
nomia amazônica e brasileira entre 1870 e l9l O, época 
em que o país atendia a mais de 90% da demanda mun
dial. Seu comércio patrocinou cres_cime!lto económico 
que se refletia, effi forma mais aParente, no fausto -e na 
riqueza dos casarões, teatroS, cafés e boulevards que, ain
da hoje, constituem orgulho e encanto das duas metró
poles incrustadas na selva Belém e Manaus. 

Creio que não exagero ao afirmar que tal surto de pro
gresso desembocoti_ em tragédia tão absurda quanto se
ria, hoje, comprar café nos mercados internacionais. Em 
poucos anos, colônias européias no sudeste_ da__Ãsia, em 
extensas plantações cuidadosamente planejadas, coloca
ram no mercado produto de qualidade superior e obtido 
a preços mais baixos que_o brasileiro. Enquanto o Brasil 
persiStia na coleta de látex de seringueiras esparsas na 
imenSidão da floresta, e fazendo-o mediante processos 
rudimentares, não isentos de desperdício e acúmulo de 
i~pufeZas, Ôs seri~gais.cultivadps de Cingapura e Malá
sia desenvolviam novas tecnologias e conquistavam o 
mercado. O resultado foi que, ao findar a década de 30 
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deste século, acumulavam-se grandes quantidades de 
borracha nos armazéns naciOnais, sem- qualquer possibi
lidade de colocaç·ão. 

A Segunda Guerra Mundial- atingindo a produção e 
o comércio das nações produtoras da Ásia - trouxe a 
fugaz esperança de retomar-se o ciclo amazôniqo da bor
racha - e não apenas na Amazônia: a deman~a _por 
elastônieros naturafS (ent~o os únicos cõilfiecidos), ~xar
Cebada pelas necessidades bélicas, propiciou até aprovei
tamento da maniçoba do Nordeste, exportando-se cerca 
de três r::nil toneladas d((., "borracha" assim obtida. 

Não tardou, porém, que as nações do sudeste asiático 
retomassem a heSemonia do comércio internacional de 
borracha natural. O produto brasileiro, permanecendo 
mais caro pela obtenção difícil e de qualidade inferior 
pelas condições rudimentares da coleta, mais uma vez 

-voltou a perder espaço nos mercados internacionais. Al
gumas tentativas isoladas registraram-se para conter a 
decadência, como as experiências de F ordlândia e Belter
ra, no Pará, nas quais americanos tentara-m repetir o êxí-
to dos ingleses na Ásia, plantando grandes áreas com se
ringueiros. A falta de previsão, porém, resultou em de
sastre: atacadas pelo fungo causador do.. "mal das fo
lhas", as seringueiras foram dizimadas. 

Estávamos na década de 50 quando dois fenómenos 
vieram modificar profundamente, no Brasil, o mercado 
da borracha. Do lado da oferta, a evolução da química 
do petróleo colocou no mercado a chamada borracha 
sintétici; a custOs então acessíveís porquanto ci mUndo 
vivia em plena euforia do óleo barato. Do lado da de
manda, o mercado, até então em níveis baixíssimos, 
aqueceu-se rapidamente com o advento da indústria au-

- __ tomobilística nacional. 
Com a imprevidência característica de nações jovens 

que têm pressa de crescer e tomar por modelo o fulgu
rante mundo desenvolvido, com suas promessas de alto 
consumo e elevado padrão de vida, o Brasil vi v eu, por al
gum tempo, a ilusão de que a borracha extraída da serin
gueira amazónica caminhava rapidamente para a invia
bilidade econômica. Em conseqüência, relegou-se a pro
dução natural, resultando para a economia do Norte di
ficuldades das quais só a custo recupera-se. 

A evolução da tecnologia, porém, se antes causara o 
abandono dos seringais - e, pior, dos seringueiros -
veio em seguida mostrar que as coisas não seriam bem 
assim. Na re_alidade, o produto sintético nunca foi capaz 
de desalojãr totalmente a borracha natural; embora 
aquela constitua ainda cerca de 70% do mercado mun
dial, esta é insubstituível em aplicações que exigem alta 
elasticidade e resistência - por exemplo em câmaras de 
ar, pneus radiais ou Outros que se destinam a suportar 
grandes imPactos, 

E é este mercado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
- hOje vê-se -diailti: de -Perspectivas críticas. Estima-se que 

por volta de 1990 o consumo mundial venha a ser de 
aproximadamente seis a sete milhões de to~eladas, en
quanto as prospecções mais otimistas de produção não 
ultrapa~sam quatro a cinco milhões; ao final desta déca
da, portanto, o mundo ver-se-â diante de déficit situado 
entre um e três milhões de toneladas de borracha naturaL 
-à míngua, portanto; de produto vital para o progresso 
-quem sabe até sobrevivência - dos povos e nações. 

Não precisa dizer o quanto tais rerspectivas nos afe
tam. De um lado, se não formos capazes de elevar rapi
damente a produção - hoje produzimos intCrniunente 
somente 40% da borracha natural que consumimos -
haveremos de enfrentar grandes dificuldades para 
adquiri-la, o que poderá provocar na economia naciOnal 
choque semelhante, mantidas as devidas proporções, ao 
ocasionado pelas altas do petróleo na década passada. 
De outro, coloca-se a possibilidade de, caso consigamos 
aumentar rapidamente a oferta, além de garantil- o abas
tedmento interno paiticipai competitivamente de um 
mercado que certamentç conhecerá grande aquecimento. 
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'Todos sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, das ex
cepcionais condições que o Brasil possui para o cultivo 
da seringueira, planta brasileira por excelência. Provam
no os sucessos que vêm obten_c;lo as plantaç~es impulsio
nadas pelas fases·anterioi'"es do programa de incentivos à 
produção da borracha natural --:- PROBO R,_ sobr_etudo 
em solos amazónicos. A meta.or~ perseguidá -~hpplantar 
cerca de 250 mil hectares~~e novos set:ingais. 

É, portanto, com satisfação que constato que, desta 
vez, temos perspectivas de não sermos surpreendidos 
pelo mercado. Previsões da SUDHEYEA, órgão do Mi
nistério da Indústria e do Comércio, responsável pela 
execução da política nacional para o setor. Indicam que 
no iníciõ da pcóxirila déCãda jâ estaremos produzindo 
toda a borracha natural de que necessitaremos, tendo, a 
partir daí, condições de disputar c~escentes f~üas do 
mercado internacional.__ -

Não se trata apenas disso, porém. Encontra-se a pro
dução de lâtex diante de outro desafio, felizmente en
frentado corretamente p~lo programa em sua fase a:tual: 
o de melhorar a qualidade do produto nacional, sobretu
do mediante introdução de tecnologiaS adequadas e que, 
de outra parte, não exçluarn_ do processo os seringueiros 
tradicionais, herdeiros atuais dos desbravadores da 
Amazônia e da produção de borracha. Ressalte-se, por 
exemplo, a iniCiativa ora-em curso-de implantar, nos pr6-
prios seringais, peqUenas usinas de beneficiamento do lá
tex, das quais consegue-se produto de qualidade e preços 
superiores, aumentando a remuneração do produtor e 
melhorando as condições de trabalho dos seringuei~os. 

Tudo isso, porém -cabe aqui o alerta- somente se
rá alcançado caso não haja so~uç_ào de continui-º_ade- n_a 
política de financiamento do P_RQBOR, __ agora em sua 
terceira etapa. 

Sr. Presidente, Srs, Senador~$, vale a pena repetir que 
o Brasil encontra-se no .çaminho certo ao cofOcar entre 
as prioridades govemamenta!s a recuperaçãO de sua 'Con~ 
dição de grande produtor e, posteriormente, exportador 
de borracha natural, o que alêm de atender aos interesses 
do Pais, contribui pãrã o crescimento de regiões cómo a 
Amazônia, habitat oríginai da seríngueira, onde a referi
da cultura possui vantagen~.co~p~rativ~a~-~vjdent~s_. 

Mas, embora seja caracterizadamente uma cultura do 
Norte, a expansão dos seringais pode ocorrer, também, 
em outras_áreas do País, inclusive, no_ Nordeste. 

A propósito, desejo prestar um depoimento sobre o. 
assunto. 

Quando Governador de ~ernambuco promovemos 
com apoio da SUDHEVEA e através da Secretaria da 
Agricultura, na Zona da Mata, a realização de experi~ 
mentos com a heveaCllltura, inclusive ~rn plantações sufi
cientemente extensas que demonstram que a árvore da 
borracha adapta-se à região com total naturalidade, até 
porque as condições climãticas não favorecem a infes .. 
tação pelo mlcrocydus ulel, como é denominado, na lin .. 
guagem científica, o fungo causador do "mal das fo .. 
lhas". 

Graças a isso, já estão sendo implantados projetas de 
seringais em Pernambuco; a extensão da nova cultura, 
não apenas nesse Estado mas r;m . ~o da a região da 
agroíndústria canavieíra do Nordeste, é possibilidade 
que não pode ser relegada a plano secundário - ainda 
que reconhecemos que, pela sua própria natureza, a pro
dução de borracha natural terá sempre na Amazônia seu 
pólo principaL 

Não são pequenos os beneficias que a heVeacu_lt~ra 
oferecerá também ao Norde_ste, Em primiero lugar, 
destacar-se-â o interesse social, pois sabe-se que um dos 
grandes problemas ali existentes advém da sazonalidade 
do mercado de trabalho, submetid9 aos ciclos anuaJs da 
produção açucareira. Implantada racionalmente, a seriQ.~ 
gueira poderá absorver mão-de-obra mormente nos 
períodos de entressafra da cana, 

Não menos importante, será o aproveitamento inte
gral dos férteis solos das ter;>ras dessas áreas._ Nas encos
tas, onde _não se consegue produzir Gána-d~açúcar em 
termoS êconômicos, _ a sêríngueira está- provando 
cot!LPortar-se satisfatoriamente, depteendendo-_se disso 
que não será iiecesSário sUbtrair áreas à ·agroindústria 
domina-nte. 

Destaque-se, ademais a função ecológica -que a àtiVi
dade terá para a região: Um dos mai~ positivo~ fenôme-- _ 
nos que ocorrem no Brasil moderno, aliâs, é a crescente 
preocupação com o meio ambiente, inclusive no que se 
refere à utilização dos solos tropicais, que todos _sabemos 

_ i_rremediavelmente prejudicados quandO manejados se-
gundo os mesmos princípios que nortearam a evolução 
agrícola nas terras temperadas. Ora, a arborização, via 
seringais, de solos férteis de_ regiões como -a Zona da 
Maia de Pernainbucó- consistirá- em verd_adeira "~mi
ta-ção-.da natureza", a proteg_er-perenemente terras mais 
declivosas, fazendo-o, além disso, de forma econômica -e 
iadonai: -

Tudo 'isso, -espera-se, ensejará à região a abertura de 
uma nova fronteira econ6mica, em área que dela necessi
ta e ofer~ce possibilidade de resposta e num setor que sa
berpos crítíco para o desenvolvimento do País. 

Sr.._.-f>residente, Srs. Senadores, creio ser chegada a 
hora de mobilizar esforÇos, Com alcance nacional, para 
recolocar o Brasil entre aS Dações que fazem da borracha 
natural uma grande riqueza-. Esta é até mesmo urna 
oportunidade de reverter em benefício da N~çã? um ins
tante que se _afigura sombrio. 

ContÕd_o, para que tal aconteça, é necesSário garantir 
ao programa de incentivos à produção de borracha natu
ral (PROBO R) recursos indispensáveis à consecuçãO de 
seus Objçtivos- sem o que estaremos comproinetendo o 
futuro -ão ~selar, com impreviSíve-is efeitos para toda a 
economia brasileira._ 

Al~m disso, é preciso cuidar de não repetir erros do 
passado e utiliZai ln_tegralmente as ~pOssibilidades que se 
apresentam J)ara'que obtenhamos os benefíCio~ que são 
perseguidos I?Om o esforço de todos os brasileiros. Dai a 
r~ão_ de nosSo apelo ao Governo Feder1J.I, de modo es~ 
p~"cta(aos Ministros Camilo Penna, d-a Indósúia e do 
Comércio, e Deltím Netto, do Planejamento, e ao Dr. 
JOsê Cezárió- Menezes d,e Barros, que_ reali~a, à frente da 
SUDHEVEA, competente trabalho. no sentido de que 
sejam fielmente executadas e cumpridas todas -~s medi
dis-õecessárias à Plena implem-entação do pfog-fàma, de 
maneira particular do PRQ_BOR UI, de sorte a assegurar 
ao País a auto-suficiência no setor e a colocar a borra
cha, novamente, na pauta de nossos produtos de expor
tação. Tudo isso, Sr. Presidente, trará, _também, a todo 
País, a certeza de contribuir para sua estabilidade econô~ 
míca e social do Brasil e a deseja_da retomada de seu de
senvolvimento. 

São-_essas, Sr. Presidente, as considerações, eiJtre ou
tras, que gostaria de fazer- sobre o assunto. Muito obri
gado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador A_c;teçbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presíde_nte, Srs. Senadores, 
há dias, recebi um telex do President-e do -InstitUto Brasi

- feiro de Desenvolvimento Florestal, Sr. Mauro Reís, que 
vou ler, para que conste dos Anais desta Casa. 

Antes, porém, quero assinalar que o comportamento 
do Sr. Mauro- Reis à frente do IBDF tem inspirad~, a 
nós, do Nordeste, uma confiança que nem sempre depo
sita"mos nos homens ligados a esse probJeffia, i:iOique S. 
S•, com a sensibilidade polítiCa m·aior do <jue o seu co
nhecimento técníco, vem prestando apoio ao refloresta
merito dÕ NOrdeste, -sobretudo desse Nordeste cansado 
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de tantas secas e de tantas misérias. O telex que me foi 
enviado diz: 

Senàdor Aderbal Jurema 
Senado Federal 
Brasílía- DF. 
MSG IBPF NR 2599/83 

Brasília, 26-8-83 
Tenho a satisfação de vir áh presença de vossen

. cia vg a fiin de Coni.unicac-lhe que esta Presidência 
acaba de concretizar duas medidas que considera de 
grande alcance para o desenvolvimento florestal do 
Nordeste: a primeira vg autorizando o plantio da os~ 
sência algaroba em todo o semi-árido vg sem que 
haja necessidade da criação de distrito flo~tal VG 
passando todo o semi-áriado a ser_ área prioritária 
para· algaroba pt A segunda vg revogando o artigo 
29 da POrtaria NR 220 vg de 21-6-83 et tornando 
sem efeito outras disposições em contrário vg ense
jando com isso que os projetas vg protocolados em 
1982 vg tenham os seus valores corrigidos no IBDF 
pt Valho-me do ensejo para renovar-lhe meus pro
testos de elevadg. estima et consideração pt Mauro 
Reis - Presidente do IBDF. 

Sr. Presidente, era este o t~lex que, há ,dias, eu desejava 
uma opor-tunidade para, lendo~o desta tribuna, comuni
car à NaÇão, com ""à eficiente ação do Sr. Mauro Reis, 
Presidente do tBDF, lembrando .. se do nosso Nordeste 
tão esquecido. (Muito" be_ml) 

O SR. PRESIDENTE (MUton Cabral)- Concedo a 
_ palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso,)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 

-Federação e Q Cc;.nt~o-do ComérciQ _do_ Estado de Sã.o 
Paulo realizaram, recentemente, um encontro para adis
cussãO d-o tema ".A Iniciativa privada e o fortalecimento 
do Pod~r Legislativo", participando dos debates os ex ... 
Senadores_ Dirce~.:t Cardoso, Mauro Benevj_des e Paulo 
Brossard, e o ex-Deputado Célio Borja"'. · 
- Abrindo o_s trabalhos, o Senhor Leon Alexandre de
clarou: 

"Em relação aos empcesáriós, especificamente, 
que estão hoje aqui, cresce cada vez mais a ~onvi
cação deles de qUe a solução dos problemas de suas 
empresaS e dá ec-onoinia do País passa forçosamente 
pela vida política. Dentro disso, e no desejo de que 
as futuras decisões que importam ao Brasil não 
emanem apenas de poucas cabeças, entendem que é 
Ch~ada a hora de, ·dentro da abertura do PreSidente 
João Figueiredo, assegurar o fortalecimetlto do Po
der legislatTvo e do Poder Judíciãrio, de tal maneíra 
que os bons cétebrqs pensantes contribuem para dar 
novos -rumos à economia do País, para felicidade do 
povo em geral". 

P;os-seg:uindo, salientou aquele representante das clas
ses produtõtas que deve ser conferidO mais poder ao Le-
gislativo para conter as distorções existentes, dentro do 
princípio da convivência harmónica com os demais po
deres, cessando a supremacia exagerada de um deles. 

Iniciand_o os debates, o ex-Deputado ~-ederal Célia 
Borja salientou que as instituições são obra da história. 
produto da sabedoria humana, enquanto as consti~ 

tuições são fruto da razão. 
Estudando a nossa organização política, desde a colo

nização portuguesa, lembrou o absolutismo do Império, 
quando as Cortes·Gerais eram um longo diálogo entre a 
NaÇão~ 'O Sobe~ano, que ouvia queixas, mas não fazia 
leis, qUe eram a expressão do costume, sanCionada pelo 
tempo. 
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Mas há havia, então,- representatividade, de qUe teri::tOs 
uma longa prática, dizendo o povo o que quer, cumprin
do aos governos o dever de estudar essas reivindicações. 

Assim, mesmo nos interregnos autoritários, temos 
conseguido manter as instituições do governo represen
tativo, sobrevivendo a Câmara e o Senado, as Assemble
ias Legislativas e as Câmaras Municipais, o Parlamento 
como órgão plural e representativo. 

Esse poder, na verdade, é o retrato da Nação, mos
trando todas as suas classes e tendências, até nã S\la hete
rogeneidade cultural, pois "no CongresSo devem -estar 
todas as vozes, todos os interesses grandes ou pequenos; 
ali devem ter o direito de debate todos aqueles que têm 
alguma coisa a defender ou uma asJ)ir8ÇâCi a proclamar". 
Porque a unidade se constrói através da pluralidade, 
quando a lei é a expressão da concórdia e afiscalização é 
um instrumento da eficáCia desse colegiado polftico. 

Acentuando que os parlamentos modernos legislam 
cada vez menos e fiscalizam caaa· vez m8.is-, -enquanto o 
inverso vinha acontecendo no Brasil. Quando se volta a 
falar numa reforma parlamentarista, forçoso pensar na 
devolução de franquias e prerrogativas que o colegiado 
perdeu, o que não signifíca alargar privilégios pessoais 
dos parlamentares, mas resulta em impedir que o Presi
dente da República possa legislar por decreto em matéria 
tributária, enquanto se· procura c-cnlceber a matéiía fi
nanceira como envolvendo qualquer tipo de relação jurí
dica de valor patrimonial. 

Não se justifica a aprovação de leiS por decurso de 
prazo, quando o primeiro dever da maioria é a formação 
do quórum. 

Finalmente, deve-se agregar ao Parlamento uma 
função que lhe tem sido sonegada até aqui: quando se te
nha de eXaminar o governo representativo, examine-se 
também a conveniência de introduzir na nossa legislação 
a responsabilidade política dos MinistroS. 

O Sr. Paulo Brossard, louvando a iniciãtfva da Fedei~ 
ração e Centro de Comércio de São Paulo, em promover 
essse debate dos problemas políticos, advertiu que esta
mos atravessando uma crise global, talvez a maior da 
nossa história, num momento que parece aterrador, mas 
será superado .. porque nós temos reservas humanas, téc
nicas. de inteligência, de cultura, de patriotismo,- de 
espírito público, que talvez não estejam dando o que po
deriam dar". 

No contexto nacional, a impressão de silêncio, de va
zio, de desordem, que, à primeira vista, pode dar o Parla
mento, substitui-se quando ele centraliza os grandes de
bates nacionais. Afinal de contas, ele é composto por ho
mens comuns, havendo os cultos e os despreparados, os 
mais e os menos inteligentes, chamados a tratar de tudo, 
a opinar sobre todos os problemas. 

Lembrando o princípio constituciõflal da liberdade de 
iniciativa, O brilhante jurista gaúcho faz reparos à cres~ 
cente estatização, quando as empresas estatais chegam a 
somar quinhentas e sessenta. Enquanto isso, as Mensa~ 
gens presidenciais ao Congresso dizem muita coisa, mas 
escondem o essencial e nunca tivemos informações exa
tas sobre o problema do desemprego, sobre a inflação, o 
montante da dívida interna e tantas outras questões gra
ves. '"'"De modo que" - salienta Brossard -_...a formu
lação política nacional não é feita em- público. Enquanto 
a política externa do tempo do Império pode ser recons
tituída historicamente através dos Anais do Parlamento 
e através do Conselho de Estado, a política externa bra
sileira no período republicano não pode ser visti através 
dos Anais do Parlamento." 

Da mesma forma, "a política económica é feita de 
uma forma unilateral, exclusivi.Sta, fechada por meia-dú
zia de pessoas". 

Referindo-se à sua propósta de regulamentação do 
art. 45 da Constituição,- o ibx-Seii.ãdor Mauro Benevides 
advertiu que o Parlamento não tem cumprido, por falta 
de instrumento, sua miSsã"O fiScalizadora do Executivo, 
nem mesmo aquela prevista no art. 70, referente ao de-
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sempenho financeiro. Este último levou oito anos a ser 
regulamentado, enquanto aquela continua sem regula
mentação. Enquanto isso, avoluma-se os processos en
viãdos aO Tribunal de Contas, pelo Senado, aplicando 
sanções aos que malbarataram os recursos públicos, por
que a Comissão de Finanças não dinamiza o exame des
sas proposições. Examinam--se, apeÕ.as, as contas do Pre
sidente da República, analisadas apenas do ponto de vis
ta formal e contábil pelo Tribunal de Contas. Assim, na 
tramitação daqu-ele seu projeto na Câmara, depois da 
aquiescênCia dos dois partidos no Senado, aprovaram-se 
emendas protelatórias e a matéria continua sem regula
-mentação. 

Com a palavra o ex-senador Dirceu Cardoso, depois 
de referír-se à cie"Scente socialização das empresas e ao 
centralismo tributário, passa a assinalar a importância 
do Congresso, não tanto pelo que fez como pelo que dei
xa de fazer, quando suas demoras se tornam "altamente 
significativas e altamente construtivas para a nacionali
dade". 

Débil Poder desarmado, submetido a uma ditadura 
dos Partidos, o Congresso precisa de mais sprerrogativas 
ao Poder, com menos privilégios aOs representantes: 
Destes se exige mais espfrito público; evitando aprovar 
tantos projetas qUe agravam nosso endividamento. Nes
sa oportunidade. lembra o orador ter impedido 437 em~ 
préstimos, no valor de cinco bilhões de dólares e 575 bi
lhões de cruzeiros, quando exercia O mandato nesta Ca
sa, mesmo contra o interesse de vários municípios de sua 
área eleitoral. 

Adverte que não são as leis, as constituições, as 
eleições, que salvam os povos, mas os seus melhores ho
mens. 

Passando~se às interpelações e respondendo a uma de
las, o Sr. Mauro Benevides salienta que o aperfeiçoa
mento das instituições políticas e parlamentares deve 
.PaTtir do fortalecimento do Legislativo e, nesse sentido, 
continua urgente a regulamentação do art. 45 da Consti
tuição. 

Interferindo nos debates, o Sr. Paulo Afonso Garcia 
da Costa refere-se à legislação tributária, feita de itripro
viso, enquanto portarias revogam leis e ordens de seiviço 

-súPeram portarias, para sustentar, finalmente, a necessi
dade de incluírem-se todas as rendas fiscais no Orçamen
to da União, enquanto o ex-senador Mauro Benevides 
demonstra que o exatrie, pelo Congresso, do Orçamento 
da União, não tem a amplitude desejada. Complemen
tando o informe. assinala o ex-senãdof Paulo Brossard 
que se aprovam três ou quatro emendas à Lei de Meios 
propostas pelo próprio Governo, para a correçào de 
equívocos. Pior, no entanto, é permitir-se a legislação, 
em matéria tributária, por via de decreto-lei, referendá
vel por decurso de prazo. No ano passado, por esse pro
cesso, foi criado e cobrado o FINSOCIAL, arrecadado 
no meio do exercido, contra a nossa tradiçãojurfdica e a 
de todo o mundo ocidental. 

Interferindo nos debates, o Deputado José Grêgori, 
depois de louvar a iniciativa da Confederação, promo
vendo esse encontro, ressaltou que habitualmente a im
prensa se lembra do Parlamento para criticar, como es
cândalo, as iniciativas que visam à sua proteção. Quando 
se promove um projeto de aposentadoria dos parlamen· 
tares, a iniciativa é classificada de mordomia. 

Encerrando a reunião, o Sr. Leon Alexandr assinalou 
que, da mesma sorte que as classes produtoras cobram 
ao Executivo, ao Li:gislativo e ao Judiciário, -o exercício 
das suas funções, os empresárfós -devem ser cobradOs, se
gundo suas responsabilidades, para que todos, juntos, 
obtenham uma convivência harmoniosa e pacífica, dan
do ao povo melhores condições de vida. -

Sr. PreSidente e Srs. Senadores, trazendo a esta Casa 
os debates na Federação e Centro do Comércio de São 
Paulo, sobre "A iniciativa privada e o fortalecimento do 
Legislativo", de que participaram ex-parlamentares do 
maior gabarito intelectual e político, quei""emos assinalar 

Sábado 19 4569 

que a sociedade civil não está desligada da nossa 
atuação, mas, ao contrário, procura prestigiá-la, vendo 
no P~der Legislativo o mais expressivo resultado da re
presentatividade nacional. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - ConcCdo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quando um fato marca a nossa memória, pelo que 
tem de espetacular ou pelo que atinge a intimidade de 
nosso ser- por uma percepção ou pelo sentimento que 
nos completa - acompanha-nos por todo o sempre. ~ 
revivido a cada instante; a cada momento faz-se projeta
do nas retinas de nossas lembranças. 

O "mundo-matl:ria" que nos cerca, porém, e que com 
sua força atrativa busca nos envolver, tem mesmo logra
do êxito llo a-rrebatar nossos semelhantes para fazê-los 
seus próprios lobos, ocupados em perseguir, ávida e ava
ramente,-·a sãtiSfaÇão--ú"h1ca· de seu próprio ego. COns
troem aí existências falsas - que encontram um fim; 
inutilmente abafam val_ores que, no_ en~anto, se eterni
zam ... No próprio homem! 

Nem mesmo assim, nem quando se abate na contem~ 
poraneidade a miopia da alma, os exemplos se desgas
tam ou se desfiguram. 

Não desaparecem! 
Muito ao revés disto, pereniza-se a raça. E imorredou

ros são os i)omens que tais feras se_ tornaram só com a 
força antagóniCa do edificar - no amor, no ideal e no 
servir. 

Ao tempo em que _o desânimo nos atinge, a descrença 
prolifera e as_ dúvidas nos amarguram - é só refletir . 
Deixa.r, uma vez mais, e neste instante, que os olhos do 
interior de nosso ser vejam o que aí se alojou. Para sem
pre! 

Volvemo-nos a um passado recente e lá encontrare
mos respo~ta e senti~o, _força e coragem, um caminho a 
seguir. 

19 de outubro de 1982: uma data, uma tragédia. Tam
bém dor, para sempre saudade e recordação. 

Um ano nos separa daquele dia em que, seguindo em 
Uma peregrinação política, para levará palavra e explici
tar um pr.ograma, também para auscultar a gente mais 
humilde das localidades mais pobres, .. companheiros
exemplos" foram retirados de nosso convívio. 

A brutal ocorrência que ceifou ã vida de notâveis ho
mens públicos da Bahia, pelo seu meio violento, inespe
rado e incompreensível para a razão humana, a todos co
moveu, fazendo com que lãgrimas rolassem em todas as 
faces. 

Uma chaga, no entanto, que nunca pãra de sangrar, se 
abriu nos corações de quem conheceu, soube respeitar, 
seguir e i:tdmirar a Clériston Andrade, Rogério Rego, 
Naomar Alcântara, Adauto Pereira de Souza, Henrique 
Brito, Luiz Calman, Fernando Presídio e seus demais 
companheiros de comitiva. 

Juntos, antes, nos mesmos ideais. Juntos estavam na
quele dia. Que um ano nos separa-. O tempo que não se 
tranSfOrmou em bálsam.o também foi imPotente par~ su
primir de nossa memória o que: significou as suas existên
cias. 

Em cada qual, uma individualidade, um traço de per· 
sonalidade a ser sempre distinguido. Sobre cada um de
les diScõ-rTeffiõs, nesta TribUna, em Pronunciamento pro
ferido a 30 de novembro de 1982. 

Embora emocionados, não fora nunca a emoção Que 
nos fez proferir aquelas palavras. 

Passa esse mesmo implacável tempo, mas nãO nos per
mitimos que se escoem: tiveram por fundamento a traje
tória ímprimida às suas vidas pelo que são indefinida
mente reiteradas. 
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É de se proclamar, todavia, que não foi o acaso ou a 
fortuidade que os colocou, um ao lado do ou,tro. 

Traços-comuns os unim. E à dor que machuca de con
trapõe a recordação que nos eleva. 

De todos eles, se há de dizer que não levaram ócio à 
espiritualidade. Cultivaram-na. Cada um a seu modo, o 
que é evidente, buscou um sentido maior de vida__ nunca 
consumindo este bem maior que nos foi ofertado. 

I:Iumanos foram - com sensibilidade, pois, para so
frer com o semelhante. Sem se sQçorrerem da genética, 
de todos se irmanaram. 

As vicissitudes da vida e os percaiços que encoÕtramos 
a toda ho_ra nunca os enfraqueceram ou amedrontaram. 
O hilicóptero caiu e a todos vitiiilou. Tinham enfrenta
do, então, a tempestade, neste engenho feito pelos ho
mens, porque, com altivez, souberam enfrentar a tantas 
intempéries engendradas, ainda pelos homens. 

Tornaram eles verdadeiras as palavras do poeta para 
quem o homem também_. "vale pelo que sofreu e esque
ceu" (1). 

E aí, Senhores Senadores, a unidade dos nossos hOme
nageados, no primeiro aniversâl'1o- de sua morte. 

Tiveram uma vida de_ lutas; viveram, porém, em paz. 
Nunca permitiram se instalassem em seus corações a se
mente do ódio, o grão da discórdia. 

Deixaram, então, saudade a um mundo que reclama 
dignidade de seus filhos; deixaram m_ais do que isto, uma 
.. lembrança-exemplo" para ser cultuada e seguida ... 

19 de outubro de 1982. 
Com toda redundância, CiemOs: 
Foram vidas que se foram •.. para a verdadeira vida! 
Doaram-se aqui. Receberam lâ a grança e, por doaçào 

suprema, a 
Paz eterna! 
Eles, nossos ines-quecíveis, Rogério Rego, Cleriston 

Andrade, Adauto Pereira de Souza, Naomar Alcântara, 
Henrique Brito, Luiz Calmon, Fernando Presídio, Casa
li. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - De acordo 
oom deliberação anterior do P_lenário, ao aprovar o Re
querimento n\) 782, de J983, de autoria do Sr. Senador 
Mârio Maia e outros Srs. Senadores, o período destina· 
do aos, oradores do Expediente da sessão de segunda~ 
feira, dia 3 de outy.bro, será_dedicado a comemorar o tri~ 
gêsimo aniversârio da Lei ri5' 2.004/53, que criou o moJ 
nop6lio da União no setor petrolífero e instituiu a PE~ __ 
TROBRÂS_ 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinãria de segunda-_ 
feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Em regime de urgência art. 371, c, do Regimento In
terno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Leida Cfuna
ra n9 54, de 1983 (n"' &81)79, na Casa de origem), quere
gula o exercício da profissão de Técnico em Planejamen
to e determina outras providências, tendo 

PARECERES, sob n"' 845, de 1983, e orais, favorãveis, 
das Comissõe~: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Economia; 
- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

VOtaÇão, eni tUrno único (apreciação preliminar da 
constituciollalidade:, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 77, de 1981 
- CoiDplementar, de autoria do Senador Franco Moo
toro, que cria, nas regiões metropolitanas, o Conselho 
Administrativo constituído pelos prefeitos e por repre
sentantes das Câmaras MunicipaiS, modificando a Lei 
Complementar n"' 14, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n"' 740, de 198~, da Comissão: 
.....:.... de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n"' 793, de 
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos tennos 
do art 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Requerimento n<? 784, de 1983, de autoria do Se-. 
nadar Henrique Santilto, que solicita criação de uma Co~ 
missão Especial Mista que deverá ser formacta de I I Se
nadores e 11 Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econô
mico, social e institucional do Pais. 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelíminar da 
constitucionalidade nos -termas do art. 296 do Regimen
to Interno) do Projeto de Lei do Senado n"' 280, de 1980, 
de autoria d_Q Senador Itamar Franco, detennin~ndo que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris· 
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n"' 634, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto v_encido do Senador Jose Ignãcio. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termas do art. 296_do _Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 39; de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po· 
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% (sententa por cento) para os servidores públicos fe
derais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 739, de 1983, da ComiSsão: 
-de Constituic;io e Justiça, pela inconstitucionalida-

de. -- - - -

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do arL 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"' 70, de 1983, de autoria do Sena'dor Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para- os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob n'? 738, de 1983, da ComissãQ: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstituciorialida

de e injuridícidade. 
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Discussão, em turnq úilico, do Projeto de Lei do Sena
do n"' 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do 
Júri P9pular, que altera dispositivo do Código de Pro· 
cesso Civil, tendo 

PARECER, sob n"' 7-41~ de 1983, da Coroi_ssãg~ 
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

Substitutivo que oferece. , 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 800, de 

1983, de autoria do Senhor Senador José lgnâcio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

Outubro de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Estã enecer
rada a sessão. 

(Lemnta-se a sessao às 18 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JA/
SONBARRETO NA SESSÃO DE 28-9-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Para dis
cutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os desacertos da vida nacional não poderiam deixar 
-infensa a área de saúde, e por maiS que procurem sanar 
as distoi'ções, por mais mecanismos que introduzam no 
setor, imaginando que se trata de falhas conjunturais da 
engrenagem, flagrante fica que só profundas transfor~ 
mações estruturais darão eficiência e objetividade às me
didas que o Governo vem implementando na área, 

Daí decorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o triste 
quadro médico-sanitário do País, a assistência médica 
tumultuada, com a Previdência de debatendo em crises 
sucessivas, intranqüitizando médicos, hospitais~ previ~ 

dendários e a sua própria estrutura administrativa. 
Decorrem dessa visão simplista todos os des~ncantos 

daqueles que sonham com uma assistência médica capaz 
de tranqüilizar a população brasileira. Aí está a Central 
de Medicamentos, iniciativa admirável dos governos re
volucionários, estioiada, impedida de conseguir objetí~ 
var as intenções primeiras que visaram à construção de 
uma indústria farmacêutica v-erdadeiramente nacional, 
libertando-nos de dependência vergonhosa. 

Aí estão, Srs. Senadores, o roi dos abusos cometidos, 
durante estes anos todos, na assistência médica, como as 
taxas vergonhosas de cesarianas; aí estão, para escárnio 
geral, os efeitos de u,ma. geração toda de brasileiros sem 
apêndices; aí estão os escândalos na área hospitalar, ain
da fruto dessa visão simplista dos problemas da Assis
têrfcia médica bra_sileira, uma geração de nordestinos 
sendo geradas em condições anômalas, fruto da incons~ 
ciência e da falta de profundidade no discutir os proble· 
mas verdadeiros da saúde da população neste País. 

A discussão deste projeto _e_deste substitutivo, hoje, 
exige de cada um de nós, Senadores, talvez o mesmo 
espírito que presidiu o amplo e profundo debate aconte
cido na Câma_ra dos Deputados. Estaríamos nós, aqui no 
Senado, todos preocupados com os problemas da saúde 
do País, pensando em preterir direitos, por exemplo, des
ta admirável juventude que faz os cursos de biomedicina 
e que se vê perplexa e intranqUHizada por esta profissão? 
Ou compete a nós Senadores ver mais longe do que os 
termos deste projeto, para pensarmos um pouco na po
pulação e nos reflexos que medidas como essa poderão 
provocar~ Qual o resumo de todo esse debate?_Mai$ uma 
vez, a incompetência, a imprevidência dos nossos ho
mens que a·dministram as coisas da educação e da saúde 
no Brasil. 

Já em 1979, este Congresso, este Poder Legislativo, as 
duas Casas aprovavam, tentando pôr fim à esdruxula si
tuação de estar se fomtando profissionais e depois esco
lher atividades que eles pudessem exercitar, e aprovava 
um projeto, o de n"' 6.886, de 1979, que dispunha sobre o 
exercício da análise clínico-laboratorial. A que é que vi
sava? Garantir o direito dos biomédicos-, já que engana
dos e- induzidos a erro em função do modelo educacional 
brasileiro de exercerem a análise clínic-õ~laboratoriill, 

tendo a visão correta das coisas e impedindo que dali 
para a frente, a partir de três anos depois, em julho de 
1983, se estancasse essa sangria nos recursos da Nação, 
gastos na formação de profissionais, cujo mercado de 
trabalho jâ estavam ocupados. 

Criminosamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de 
maneira desrespeitosa àqueles que fazem leis neste Pais, 
se abriram faculdades, matriculas, e se permitiu que mi
lhares de jovens, no escuro, sem esclarecimento algum, 
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gastassem anos de sua juventude no estudo de uma pro
fissãO que, teoricarilente, pOderia ser regulamentada no 
futuro. E, acreditando no casu(smo, na manipulação, es
ses jovens acabaram concluíndo seus cursos sem o direi
to de exercer essa atividade prevista no projeto de hoje. 
Mais uma vez, o Congresso, as duas Casas, se vêem na 
obrigação de disciplinar, de dar uma orientação melhor 
do que essa repetição sucessíva de projetas que vêm aqui, 
tumultuando o modelo educacional e tumultuando a 
área médica 

E o que pretende o Substitutivo d_o nobre Deputado 
Euclides Scalco? Que se permita, em primeiro lugar, ga
rantir direitos. E esse sub_stitutivO-gãrante o direito de to
dos aqueles que, desde 1979, fizeram o curso de Biomedi
cina, modalidade médica, para que eles não se sintam 
prejudicados no legítimo direito de exercer essa ativida
de. Em segundo lugar, cria estimulas, aí sim, para quem 
tem visão mais completa das coisas, cria estimulas para 
que a área biomédica possa ocupar um espaço vazio, de
fasado do conhecimento nacional nos setores onde esta-
mos realmente carentes. 

Aí está toda essa parafernália instrumental de que se 
serve Medicina, desde a tumografia computorizada até 
as bombas de circulação extracorpórea, passando pelos 
rádios isótopos. Estamos carentes de pessoal, de recursos 
humanos nesta área. Mas, tem mais: os raioS: lasers para 
diversas fiilalidades, os bancos nacionais de Orgãos para 
transplantes, os implantes de órgãos artificiais, o SangUe 
sintético, a olografia, as quimeras biológicas produzidas 
pela Engenharia GenétiCa. Aí sim, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, precisainos de facq)dades e 1,1nivc;rsidª-des se 
debruçando SQbre estes problemas; aí existe urn campo 
para a nossa juventude se debruçar, ajudando o País a 
sair dessa defasagem tecnológica. E, para issO, é neCes
sário estancar esses projetas que vêm aqui, sucessiva
mente, porque amanhã estaremos em cantata, não com 
os biomédicos e farmacêutiCos, com os nutric1onaistas, 
com os enfermeiros, com os odontólogos, que têm esse 
mesmo currículo e que,- também, podem se arvorar no 
direito de exercer a análiSe clínico-laboratorial, porque 
legitimamente preparados para ist_o. 

O Sr. Odadr Soares~ Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO -Pois não, nobre Sena

dor. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex.• sabe que, se o Senado 
aprovar hoje o substitutivo do emipe:nte Deputado Eu_
clides Scalco, estará criada uma situação nova. Desta 
vez, um novo conflito entre os biomédicos e os biólogos. 
Se os biomédicos, hoje, não tiveram o seu direito ao tra
balho assegurado por esta Casa, com a rejeição do subs
titutivo da Câmara dos Deputados, eles terão uma nova 
briga e, desta vez, com os biólogos. Era este o aparte que 
queria oferecer ao seu disct)._rso. 

A Sr' Iris Célia- Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO- Ouço a nobre Senado
ra Iris Célia. 

A Sr,. lris Célia - Nobre Senador, queria manifes-tar 
aqui o meu pensamento como professora preocupada 
com a situação educacional do País. S: mais uma colcha 
de retalhos, no campo educacional, que cabe aos legisla
dores, aos representantes da comunidade decidir. E a 
nossa situação ao decidir, em termos de trabalho, de po
sição no mercado de trabalho, é muito delicada. Na ver
dade, o que nós pretendemos, neste momento, é ser cons
ciente, ficar tranqUilos com a nossa consciência. Eu ve
nho de um realidade onde não há farmacêuticos nem 
biomédicos. Nisto hã um demonstração de que as aber
turas dos cursos superiores não correspondem à realida
de nacional. 
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O SR. JAISON BARRETO - Estou de pleno acor
do. 

A Sr'" Iris Célia- Se neste momento nós estamos dis
cutindo a questão do engajamento no ·mercado de traba
Uio;- e· cursos que já devem r!star saturá.doS,- neSte merca
do, o outro Brasil reclama por profissionais neSSas áreas. 

O SR. JAISON BARRETO - Estou de pleno acor
do. 

A Sr• lris Célia - Que o Ministério de Educação, que 
o Conselho Federal de Educação e o Ministério da Saú
de reflitam sobre isso, redefinam os currículos dessas 
universidades, fechem cursos quando for preciso e 
abram cur.sos onde for necessário. E, aqui, nós não que
remos negar, e nem deveremos negar, oportunidade _do 
mercado de trabalho a nenhum profissional, nessa linha 
de conduta, de redefinição de currículo, de cautela nas 

-aberturas de cursos. Muito obrigada. 

O SR. JAIS9N BARRETO - Agradeço o aparte de 
V. Ex•, que esclarece e nos favorece muito, nobre Sena
dora, porque o substituto prevê, exatamente, a intenção 
colocada por V. Ex• no seu art. 49: 

Art. 4"' Os cursos de CiênCias Biológicas, ao 
efetuarem as inscrições para vestibulares destinados 
à modalidade médica, divulgarão no edital a finali
dade dos citados cursos e recolherão dos inscritos 
declaração do conhecimento i:iesta destinação. 

E, ainda mais, no seu art. 39: 

Art. 3"' Respeitado o disposto no artigo ante
rior, o curso de Ciências Biológicas, modalidade 
médica, aprovado pelo Parecer n"' 107/70, terá seu 
currículo redirecionado pelo Ministério-- da Edu
cação e Cultura que, no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias, fai'â-uma ampla revisão, a firri de que sejam 
melhor definidas as especializações ou opções que a 
modalidade comporta, bem como as disciplinas que 
as comporão. 

A demonstrar a preocupação da casa, no caso a Câ
mara dos Deputados, e, tenho certeza que, a partír de 
hoje, do Senado, no sentido de que se preencham ativi
dades que estão vazias e carentes de recursos humanos e 
não exatamente a de análises clínicas, que já está corri o 
mercado satura.do, porque neste País de malucos se for
mam 8.000 médicos por anO, quase 6.000 profissionais 
de farmáCia e; agórã, milhares de biofuédicos ex.atamente 
para atuarem nessa mesma ârea. Por isto é que sou favo
rável à aprovação do substitutivo. Ele é intc:ligente, ele 
faz justiça. Nenhum dos moços que estão aqui nesta Ca
sa, fazendo o curso de Biomedicina, se verá obstaculiza
do de exercitar aquilo para o qual foi legitimamente ensi
nado e educado, mas que se ponha cobro à formação de 
profissionais em áreasjâ ocUpadas por outras categorias, 
e que se abra amplo espectro de possibilidades para esses 
moços que querem fazer Biomedicina, naqueles setores 
aos quais eu me refiri. De modo que voto, eticamente, 
com tranqUilidade, pensando nos problemas de saúde da 
população. 

Não me move nenhuma paixão pequena de disputa 
entre bioquímicos, farmacêuticos e biomédicos, nem en
tre projeto do Senado, nem entre projeto da Câmara, 
nem c_oisas encaminhadas por Senadores, de alguma ma
neira vinculados à escola pública ou à escola particular, 
rnas voto pensando no Brasil e que esse substitutivo 
atende à verdade, à realidade brasileira no dia de hoje. 
(Mllito bem!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
n9 25, de 198. 

A Comissão" Diretora, no uso das suas atribuições re
gimentais e regulamentares e à vista do que consta do 
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Processo n9 004076-83-4, Resolve: Determinar que a 
Subcretaria de Pessoal providencie a concessão de férias 
coletivas, de preferência nos meses compreendidos nos 
períodos de recesso do Congresso Nacional, a todos os 
servidores regidos pela Consolidação das Leis do Traba
lho, inclusive aos Secretârios Parlamentares e Assessores 
Técnicos. 

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

S_ala da Comissão Diretwa, 28 de setembro de 1983. 
- Nilo Coelho - Moacyr Dalla- Jalson Barreto -
Henrique Santillo - Lenoir Vargas - Raimundo Paren
te. 

ATO DO PRESIDENTE 
n9 103, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiÇões que lhe conferem os artios 52, item 38, e 97, inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n"' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo N"' 007828-83, Resolve 
aposentar Durval Sampaio Filho, Técnico Legislativo, 
Clas9e,. ••Especial", Código SF-AL-NS-011, Referência 
NS-25, 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_ç_om_os artigos 427, inciSõ II, 428, iriciso" I, 
429, incisos IV e V, 437 e 415, § 4"', do Regulamento Ad
ministn~.tivo do SenãdO- Federal, aprovado pela Reso
lução SF n9 58, de 1972, com proventos integrais acresci
dos de 20% à gratíficaçã.o de nível superior, bem como a 
gra~ificação-adicion_al por tempo de serviçO a que tem di
reito, na forma do artigo 39 da Lei n"' 5.903, de 1973, e ar
tigo 10 da lei n9 4.345, de 1964. 

Senado Federal, 30 de setembro del983.- Nilo Coe
lho, Preside~te. 

ATO DO PRESIDENTE 
n" 104, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97 ,.inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gaçã-o de _competência que lhe foi outorgada pelo A to da 
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resoluçãp n9 130, de 1980, resolve autorizar a contra
tação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho_e do f'_y.ndo de G_a_rantia por Tempo de Serviço 
de Mirtys Sarres Pessôa, para o emprego de Assessor 
Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimen
to do cargo DAS-3, a partir de )'r' de setembro de 1983, 
com lotação e exercício no Gatiinete do. Senador Gui
lherme Palm~ira. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
n"' 105, de 1983 

O Presidente do Senado Federa], no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, "itens 38 e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diieto"ra nY 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n<~ 130, de 1980, e na resolução n9 106, de 
1983, Resolve conceder dispensa ao Senhor Octavio Bit
tencourt Pires do emprego de Assessor Técnico, sob o re
gime jurídico da Consolidação_das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a pãrtif de 19 
de setembro de 1983. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1983. -Nilo Coe
lho, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N'~l06, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item JS e 97, 'inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de c:;ompetência que lhe foi outorgada pelo Ato da _ 
Comissão Diretora n9 2, de 1973; e à vista do disposto na 
Resolução n9 130, de 1980, e na Resolução n"' 106, de 
1983, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, de Eduardo Gra
nhem Hermes, para o emprego de Assessor Técnico, com 
o salãrio mensal equivalente ao vencimento do cargõ 
DAS-3, a partir de 19 de setembro de 1983, com lotação 
e exercício no Gabin~te do Senador Gabriel Herm~. 

Senado Federal. em . -Senador Nilo Coelho, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 107, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigOs 52, i te~ 38 e 97, inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretor:a n9_2, de 1973, e~ W;ta do disposto na 
Resolução 0'1130, de 1980, e na Resolução n9 106, de 
1983, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de ServiÇo Roberto Pompeu de __ 
Sousa Brasil, para o emprego de Assessor Têcnico, com 
o salãrio metisal equivalente ao vencimento do cargo 
DAS-3, a partir de 24 de junho de 1983, com lotação e 
exercício no Gabinete do Sena_dor Odacir Soare$. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1983. -Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

PORTARIA 
N'i' 33, de 1983 

O Diretor-Geral, no uso das atribuiÇÕeS que lhe confe
re o artigo 177 da Resolução n'i' 58, de 1972,_resolve de
signar Antônio Carlos Sim_j)~s. Assessor Legislativo, 
Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, Classe Especial, 
Referência N8-25, do Quadro Permanente, e Mãrio Sér
gio da Silva MartinS, Técnico Legislativo, Classe Espe
cial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, para, 
sob a presidência do -primeiro, conStituiiem a CorilisS:ão -
de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes 
nos processos n~'s 00511_1803, 003979814, 002427818, 
004268814, 004146816, 003910814, 004950810 e 
004978818, na foim3..d6 aispÓsto no artigo 453, §I 'i' do 
Regulamento AdminiStrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 29 de setembro de 1983. - Aim_lJ,n 
Nogueira da Gama, Diretor-GeraL 

PORTARIA 
N'i' 34, de 1983 

O Diretor-Gerã.l, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 177 da Resolução n'i' 58, de 1972, resolve de
signar Antônio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, Classe Especial, 
Referência N8-25, do Quadro Permanente, e Mãrio Sér
gio da Silva Martins, Técnico Legislativo, Clisse Espe
cial, Referência NS~25, do Quadro Permanente, p~ra, 
sob a presidência do primeiro, constitUírem a·coinissãO 
de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes 
nos processos 004196813, 005381819, 004995813, 

004989813, 004811810, 006200818, 006538819 e 
003-698815, na forma do disposto no artigo 453, § 19 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 29 de_ setembro de _1983. - Aiman 
Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
N'i' 35, de 1983 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 177 da Resolução n' 58, de 1972, resolve de
signar Antônio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, Classe Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Permanete e Mário S.érgio 
da Silva Martins, Técnico Legislativo, Classe Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Permanente, para, sob a 
pfesidência -do prinieiro, COnstituírem a CôiDísSãci de 
SindiCãficia incÚmbida de apurar os fatos constantes nos 
processos n'i's 0049238230, 00588582_5, 002407825~. 
001110829, 004088824, 005547822, 002692821 e 
001548824, na forma do disposto no artigo 453, § 1~> do 
Regulamento Administrativo do Senado FederaL 

Senado Federal, 29 de setembro de 1_983. -- Aiman 
Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
N9 36, de 1983 

---O Diretor-Gerãl, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo i77 &i.. Resolução n9 58, de 1972, resolve de
signar Antônio Carlos Simões,_ A~essor Legislativo, 

- Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, Classe Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Permanente e Mário Sér
gio da Silva Martins, Técnico Legislativo, Classe Espe
cial. Referência NS-25, do Quadro Permanente, para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem a-Comissão 
de Sindicância incumbida de a-purár os fatõS constantes 
nos processos n_'i's 001271822, 004920821, 005976820, 
005830826, 001990829, 000682829, 001332821 e 
004354826, na forma do disposto_ no artigo 453, § 1'i' do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal. Sena
do Federal, 29 de setembro de 1983.- Aiman Nogueira 
da Gama. - Diretor-Geral. 

PORTARIA 
N~' 37, de 1983 

O Diretor-Geral, no uso _das atribuições qUe lhe confe
re O artigo 177 da Resolução n'i' 58, de 1972, resolve de
signar Antônio Carlos Simões_; A-ssessor Legislativo, 
Ubaldo Gonçalves, TécnicO Legislativo, Classe Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Pe-rytianen~e e Mãrío Sér
gio da Silva Martins, Técnico LegislativO, Classe Espe
cial, Referência NS-25, -do Quadro Permanente, para, 
sob a presidência-do primeiro·, constituírem a CoiDissão 
de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes 
nos processos n\ls 002604825, 002693828, 00533U823, 
001111825, 003340821, 000858838, 003617831 e 
005272831, na forma do disposto no artigo 453, § 1'i' do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal. Sena
do Fedenll, 29 de setembro de 1983. - Aiman Nogueira 
da Gama, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
N'i' 38, de 1983 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
-re õ artigo 177 da Resolução nO? 58, de 1972, resolve de

sigÍlar Antônio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Ubaldo Gonç~lves, lecnico Legislativo, Classe Especial, 
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Referência NS-25, do Quadro Permanente e Mâriv Sér
gio da Silva Martins, Têcnico Legislativo, Classe Espe
cial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 
de Sindicância iricunibida de apurar os fatos constantes 
n_os processos n'i'S 000564826, 004352823, 004165829, 
001991825, 002305828, 000583825, 000565822 e 
000566829, na forma do disposto no ::irtigo-453, §I 'i' do 
Re,gulamento Administrativo do Senado Federal. Sena
do Federal, 29 de setembro de 1983. - Aiman Nogueira 
da Gama, Qiretof~Geral. 

PORTARIA 
N~ 39, de 1983 

O Diretor~Geral, no _uso das. atribuições que lhe confe
re o artig~ 177 da Resolucão n'i' 58; de lif72, r_esolve de
signa! AlltOnio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Ubaldo Gonçalves, Têcnico Legislativo, ClaSse Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Permanente, e Mário Sér
gio da Silva Martins, Têcnico Legislativo, Classe Espe
cial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 
de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes 
nos processos n•s 003129837, 002957833, 003161838, 
000048836, 002787830, 003845834, 004384830 e 
004246837, na forma do disposto no artigo 453, § l'i' do 
Regulamento Administrativo do Senado Federai. 

Senado Federal,_ 29 de setembrp de 1983. - A~~~!!-_ 
Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
N'i' 40, de 1983 

O Díretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 177 da Resolução n9 58, de 1972, resolve de
signar Antonio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Ubaldo Go_nçalves, Técnico Legislativo. Classe Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Permanente, e Mârio Sér
gio da Silva Martins, Técnico Legislativo, Classe Espe
cial, R~ferência NS-25, do Quadro I;'ermanente, para 
sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comis
são de Sindicância incumbida de apurar os fatos cons· 
tantes nos processos n~'s 004547837, 004644832, 
003513831, 003512835, 002050838, 001558838 e 
004645839, na forma do disposto no artigo 453, § 1<:> do 
Regulamento_ Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 29 de setembro de 1983. - Mmap 
Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
N• 41, de 1983 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
re'o artigo 177 da Resolução n'i' 58, de 1972, resolve de~ 
signar -Antonio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo,_ Classe Especial, 
Referência NS-251 .do Quadro Permanente, e Mârio Sér., 
gio da Silva Martiris, Técnico Legislativo, Classe Espe
cial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, para, 
sob a presidência do primeiro, constituirem a· ComiSsão 
de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes 
nos processos n'S 006132839, 007344830, 005667836, 
OÚ22Üt839 e 000311839, na forma do disposto no artigo 
453, §}'i> do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 29 de setembro de 1983. - Ait~:~an 

Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 


